
جنين/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى السبت أن القيادي 

بحركة الجهاد اإلسالمي األسير جعفر إبراهيم محمد عز الدين 
مازال مســـتمًرا في إضرابه المفتوح عن الطعـــام لليوم الـ (35) 
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غزة/ االستقالل:
قال مصـــدر قيادي في حركة فتح، الســـبت، إن رئيس الحركة 
الرئيـــس محمود عباس أصـــدر قراًرا بإجـــراء انتخابات ألقاليم 

حركة فتح الثمانية في قطاع غزة النتخاب قيادات جديدة.
وأوضح المصـــدر- الذي فّضل عدم ذكر اســـمه- لوكالة »صفا« 
المحلية، أن الرئيس عبـــاس أبلغ عضو اللجنة المركزية للحركة 
مفوض عام التعبئـــة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد 

حلس (أبو ماهر) بالقرار.
وأشار المصدر إلى أن الحركة ُتجري استعدادات لعقد انتخابات 

ألقاليمها في القطـــاع، في وقت التقى فيه حلس بمســـؤولي 
األقاليم الثمانية (شـــمال، غرب وشـــرق غزة، الوســـطى، شرق 

ووسط وغرب خان يونس، رفح)، وأطلعهم على قرار الرئيس.
وذكــــر أن قرار الرئيس بإجراء انتخابات األقاليم في غزة صدر 
بناًء علــــى توصية من اللجنة المركزيــــة، أعلى هيئة قيادية 
فــــي الحركة. ولفت إلى أن حّلس طلب من مســــؤولي األقاليم 
تقديم تصــــورات لالنتخابــــات المقبلة التي قــــد تجري في 

غضون أسابيع.
وُأجريت آخر انتخابات ألقاليم حركة فتح في القطاع عام 2015.

مصدر: عباس يقرر إجراء انتخابات ألقاليم فتح بغزة

غزة/ دعاء الحطاب 
كُبـــرت وكُبر الَهم معها، لكنها لم تيأس أو تستســـلم، وضعت 
ُحلمـــًا نصب عينيها وســـعت الســـتكماله، وكلما تكاســـلت أو 

غزة / محمد أبو هويدي:
ما زال االحتالل اإلســـرائيلي، يتعمد اســـتهداف الصحفيين 
الفلســـطينيين، رغـــم ارتدائهـــم ما يشـــير إلـــى مهنتهم 

رام الله/ االستقالل:
أكد الرئيس محمود عباس أمس الســـبت ضرورة عدم الســـماح 
لالحتالل اإلســـرائيلي باالســـتمرار في العبـــث بمدينة القدس 

رام الله/ االستقالل:
قال المكتـــب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االســـتيطان التابع لمنظمة 

التحريـــر إن حكومـــة االحتـــالل اإلســـرائيلي تتجاهـــل كافة 
التحذيرات التي أطلقتها األمـــم المتحدة وجمعيات ومنظمات 

غزة/ االستقالل:
صّرح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، 
بأن حركتـــه ال تعارض "مرحلًيـــا" قيام دولة على حـــدود العام 

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر منســـق األمـــم المتحدة الخاص لعملية "الســـالم" 
في الشـــرق األوســـط نيكوالي مالدينوف، أن الســـلطة 

الفلســـطينية لم تضغط باســـتراتيجيتها المتمثلة في 
الخنق المالي لقطاع غزة، على حركة حماس 
بـــل على الســـكان. وقـــال مالدينوف خالل 

غزة/ االستقالل:
أكدت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين أن إصـــدار الرئيس 
محمود عباس قراًرا بحل مجلس القضاء األعلى وتشـــكيل مجلس 

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن 7 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة 
األمعاء الخاوية ضد االعتقـــال اإلداري المتجدد بحقهم، بينما تراجعت صحة 

غالبيتهم إلـــى حد كبير ووصلت إلى مرحلة الخطورة، ال ســـيما 
األســـير جعفر عز الدين. وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث 

»جمانة أبو جزر«.. حكاية تفّوق 
تحدت ألم الفقد والفراق

استهداف الصحفيين.. جريمة 
»إسرائيلية« متكررة لقتل الشهود

غزة/ االستقالل:
شـــارك المئـــات مـــن المواطنين بغـــزة أمس، في 
اعتصام جماهيري حاشد، أمام مقر األمم المتحدة 

غـــرب مدينة غزة دعت إليـــه الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســـطين وإطارها العمالـــي كتلة الوحدة 
العمالية في محافظة شـــرق غـــزة، رفضًا إلجراءات 

وزارة العمل اللبنانية بحق العمالة الفلســـطينية. 
ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية 
ورايات الجبهة الديمقراطية والفتات 

اعتصام حاشد بغزة رفضًا إلجراءات وزارة العمل اللبنانية

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أصيب مســـاء أمس عدد من المواطنين باالختناق، 
فيمـــا أصيبت المصـــورة الصحفية آيـــات عرقاوي 
العاملـــة بوكالة (APA) بقنبلـــة غاز في خاصرتها، 

خالل مواجهـــات مع قوات االحتـــالل التي قمعت 
المشاركين في فعالية مناصرة حي وادي الحمص 

أقيمت ببيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مراســـلنا، بـــأن قوات االحتـــالل أطلقت على 

المشـــاركين في خيمة االعتصام التي تم نصبها 
الســـبت، في المنطقة خارج الجدار القريبة من قرى 

دار صالح، والنعمان والخاص شـــرق 
بيت لحم ، قنابل الغاز والصوت، 

إصابات بمواجهات في بيت لحم ودعوات 
استيطانية القتحامات واسعة لألقصى اليوم

7 أسرى يواصلون معركة »األمعاء 
الخاوية« وخطر يتهدد غالبيتهم

»مهجة القدس«: األسير المضرب 
عز الدين يتقيأ أحماضًا مؤلمة

مالدينوف: السلطة تضغط على سكان غزة وليس على حماس

وصول األموال القطرية الى غزة والصرف يبدأ اليوم

تقرير: االحتالل ُيمهد لهدم 
100 شقة سكنية بصور باهر

عباس: حفريات االحتالل في 
القدس »قضية في منتهى الخطورة«

»الشعبية«: حل عباس لمجلس 
القضاء تدخل فّج بالسلطة القضائية

هنية: ال نعارض »مرحلًيا«
 قيام دولة على حدود 1967

»بيت�سليم« يكذب 
رواية جي�ض 

االحتالل حول 
اإ�سابة الطفل �ستيوي

) APA images (   عت�شام جماهري بغزة �أم�س رف�شًا الإجر�ء�ت وز�رة �لعمل �للبنانية�
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تهنئـة
خان يونس / يتقدم السيد محمود محمد شلولة ( ابو محمد ) و حرمه و ابناؤه 

و بناته بالتهنئة القلبية الحارة من نسيبه الدكتور /

حممد خالد عمران " ابو مهند"
لحصولـــه على درجة الدكتوراه من دولة الســـودان متمنيـــن له مزيدا من 

التقدم و االزدهار في خدمة ابناء شعبه .
 كمـــا يتقدمون لطالب التوجيهـــي : االنجاز " لنجاحهـــم و تفوقهم في 

الثانوية العامة و هم : 
شمس هاني ابو حدايد - عبد الله جمعة عبد الهادي ابو نمر - شام يوسف 

حنيدق -  دنيا نبيل ابو طيور - مها اكرم شلولة  .

متمنني هلم مجيعا مزيدا من التقدم و االزدهار  والف الف مبارك

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز أســــرى فلســــطين للدراسات أن 
7 أســــرى فلســــطينيين يواصلون معركة 
األمعــــاء الخاوية ضــــد االعتقــــال اإلداري 
المتجــــدد بحقهم، بينمــــا تراجعت صحة 
غالبيتهم إلى حد كبير ووصلت إلى مرحلة 

الخطورة، ال سيما األسير جعفر عز الدين.
وأوضــــح الناطق اإلعالمــــي للمركز الباحث 
رياض األشــــقر في بيان صحفي الســــبت 
أن األســــير القيــــادي في حركــــة الجهاد 
اإلســــالمي جعفر إبراهيم عــــز الدين (48 
عاًمــــا) من جنين، دخل اليــــوم (أمس) في 
إضرابه المفتوح عن الطعام 35 يوًما، والذي 
بدأ في السادس عشر من يونيو الماضي، 
احتجاًجا على تحويله لإلداري عبد انتهاء 
فترة محكوميته الفعلية البالغة 5 شهور.

وبين أن حالة األســــير عز الدين تراجعت 
بشكل كبير، وهناك خطورة حقيقية على 
حياته، حيث وقع عدة مــــرات على األرض 
خالل األيام الماضية، ويشتكى من أوجاع 
في جميع أنحاء جسمه ورأسه، ويعاني من 
دوخة مستمرة بســــبب انخفاض الضغط 
والســــكر، وضعف في النظر، وال يستطيع 
الحركة، أو النوم، ونزل وزنه حوالي 20 كيلو.
واضاف أن األســــير أحمد عمر زهران (25 
عاًمــــا) مــــن رام الله، يواصــــل إضرابه منذ 
الثالث والعشــــرين من يونيو الماضي ضد 
اعتقاله اإلداري، وهو أســــير سابق أمضي 
سنوات في السجون قبل أن يعاد اعتقاله 
نهاية فبرايــــر الماضي، وتراجعت صحته 
بشكل واضح ونقص وزنه حوالى14 كيلو 
جراما، ويعاني آالًما شــــديدة في جســــده 

ودوخة مستمرة، وزغللة في النظر وحالته 
الصحية صعبة.

وأشار إلى أن ثالثة أسرى آخرين يواصلون 
إضرابهــــم منــــذ األول من يوليــــو الجاري، 
وتراجعــــت صحتهم إلى حــــد كبير خالل 
اليومين الماضيين، وهم محمد نضال أبو 
عكر (22عاًما) من بيت لحم، وهو أسير محرر 
أعيد اعتقاله بتاريــــخ 2018/11/1 وصدر 
بحقه قرار اعتقــــال إداري وجدد له مرتين 
مما دفعه لإلضراب، وتــــم نقله مؤخًرا إلى 
عزل "عســــقالن" لممارسة ضغوطات عليه 

لوقف إضرابه.
وكذلك األســــير مصطفى الحســــنات من 
بيت لحم، أســــير ســــابق أعيد اعتقاله في 
2018/6/5، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري 
لمدة 6 شــــهور، وجدد له 3 مرات متتالية، 

ممــــا دفعــــه لإلضــــراب لوقف مسلســــل 
التجديد بحقه، وتــــم نقله مؤخًرا إلى عزل 

"بئر السبع".
وأما األســــير المقدسي حذيفة بدر حلبية 
(33 عاًمــــا) مــــن أبو ديس شــــرق القدس 
المحتلة، أســــير محرر أعيد اعتقاله بتاريخ 
2018/6/10 وصــــدر بحقــــه قــــرار اعتقال 
إداري وجــــدد لــــه مرتين، ويعانــــي ظروًفا 
صحية ســــيئة، وتعــــّرض أثنــــاء طفولته 
لحروق بليغة، وأصيب سابًقا بسرطان الدم، 
وهو بحاجة لمتابعة صحّية بعد أن ُشفي 

منه، وتم عزله مؤخًرا في سجن "ايال".
وبين األشــــقر أن األســــيرين الشقيقين 
حسن وأشــــرف، محمد الزغاري من مخيم 
الدهيشــــة في بيت لحم، ال يزاال مضربين 
منــــذ العاشــــر من يوليــــو الجــــاري، وهما 

أســــرى محررين أمضيا سنوات فى سجون 
االحتالل، وأعيد اعتقال حســــن (23عاًما) 
في يوليو مــــن العام الماضي وصدر بحقه 
قرار اعتقال إداري وتم التجديد له 3 مرات 
متتالية، وكان أمضى خمس ســــنوات في 

السجون.
بينما شقيقه أشرف (25عاًما) كان أمضى 
4 ســــنوات في ســــجون االحتــــالل، وأعيد 
اعتقاله في 2018/8/30 وصدر بحقه قرار 

اعتقال إداري جدد له 3 مرات.
ل أسرى فلســــطين سلطات االحتالل  وحمَّ
المســــئولية الكاملــــة عن حياة األســــرى 
المضربين، الذين دخل بعضهم في حاله 
الخطــــورة، مطالًبا المؤسســــات الحقوقية 
الدولية بضرورة التدخل العاجل إلنقاذهم 

قبل فوات األوان.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر منســـق األمم المتحدة الخاص لعملية »الســـالم« 
في الشـــرق األوســـط نيكوالي مالدينوف، أن الســـلطة 
الفلســـطينية لم تضغـــط باســـتراتيجيتها المتمثلة 
فـــي الخنق المالي لقطـــاع غزة، على حركـــة حماس بل 
على الســـكان. وقال مالدينوف خالل حديثه لصحيفة 
»ليبيراسيون« الفرنسية: »في الواقع، السلطة لم تضغط 

على حماس، بل على السكان«.

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أشـــار إلـــى أنه يتم بذل 
»جهود يومية حثيثة« من أجل تجنب مواجهة عسكرية 

جديدة بين »حماس« و«إسرائيل«.
وأضاف: »إذا نظرت إلى الوضع اإلنســـاني والسياســـي 
واألمني المتدهور في غزة، فالبد وأن يكون هناك شكل 
من أشكال المواجهة العسكرية«، الفتا إلى أنه »في مايو 
(الماضي)، كانت هناك عطلة نهاية أســـبوع صعبة، بدا 

فيها المواجهة العسكرية أمًرا ال مفر منه«.

وحول الحالة األمنية بين »إســـرائيل« وفلســـطين، قال 
مالدينوف إن »السياح الذين يصلون إلى تل أبيب أو رام 
الله ليس لديهم أي فكرة عن كم هو األمر معقد للحفاظ 
على الوضع كما هو«، مبينا أن »هناك الكثير من الغضب، 

وقليل جدا من االفق«.
وفي إطار متصل، قال مالدينوف: »لم تعد هناك عملية 
ســـالم، دعنا نبدأ من هنا«، مؤكدا أنه ال يوجد بديل لحل 

الدولتين. وفق تعبيره.

رام الله/ االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
التابع لمنظمـــة التحرير إن حكومة االحتالل اإلســـرائيلي 
تتجاهـــل كافة التحذيرات التـــي أطلقتها األمم المتحدة 
وجمعيات ومنظمات حقوق اإلنســـان في المجتمع الدولي 
وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني 
بهدم نحو 100 شقة ســـكنية بالقدس المحتلة وتشريد 

عشرات العائالت.
وأوضح المكتب في تقريره األســـبوعي الصادر السبت أن 
قـــوات االحتالل اقتحمت حي وادي الحمص في قرية صور 
باهر جنوب شـــرق القدس نهاية األســـبوع الماضي ألخذ 
قياسات للمباني السكنية المهددة بالهدم للمرة الثانية، 

بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.
وأضاف أنـــه في الوقت الذي تخطط فيه »إســـرائيل« 
لهـــدم منـــازل الفلســـطينيين، فقد أعلنت ســـلطات 
االحتالل عن تفاصيل مخطط لبناء مدينة استيطانية 
علـــى أراضـــي الزاوية وعـــزون عتمة جنـــوب محافظة 

قلقيلية.
وأعلـــن المســـؤول اإلســـرائيلي عـــن أمـــالك الغائبيـــن 
الفلســـطينيين في مكتب نتنياهو عن تفاصيل المخطط 
إلقامة مدينة على أراضي قريتي الزاوية وعزون عتمة على 
مساحة تبلغ 2746 دونًما، وربطها بشبكة الطرق السريعة، 
مشيًرا إلى أنه سيبدأ المخطط من الحدود الشرقية لمدينة 

كفر قاسم باتجاه أراضي عزون عتمة شرًقا وباتجاه أراضي 
الزاوية.

فيما شرع مســـتوطنون بإقامة بؤرة اســـتيطانية جديدة 
على أراضـــي (مراح الفرس) المهـــددة بالمصادرة من قبل 
سلطات االحتالل شرق المالح في األغوار الشمالية، وشرعوا 
بإقامة الخيام والحظائر للمواشـــي في البؤرة االستيطانية 

التي أقاموها بعد أيام من شـــق جرافـــات االحتالل طريق 
استيطاني إلى ذلك الموقع االستراتيجي.

والى جانب ذلـــك، تم طرح عطاءات لمـــد القطار الهوائي 
(التلفريـــك) لتطويق البلـــدة القديمة بالقـــدس، وخاصة 
جنوبها في بلدة سلوان وباب المغاربة مروًرا بسماء المسجد 
األقصـــى المبارك جنوبًا باتجاه الشـــرق حيـــث بلدة الطور 

ومقبرة باب الرحمة وباب األسباط.
وبحســـب المكتب الوطني، فقد أعلنت ما يسمى بـ«سلطة 
تطوير القـــدس« عن مناقصة علنية رقـــم 4/19 لتقديم 
خدمات تصوير، وعرض، وإنتاج صور ومقاطع أفالم قصيرة 
ووسائل تجسيد لمشروع القطار الهوائي (تلفريك) حول 
البلدة القديمة، مؤكًدا ان هذا المشروع االستيطاني مازال 

في مرحلة التخطيط داخل بلدية االحتالل بالقدس.
وأوضـــح أنه وفي تطـــور ينتهك خصوصيـــات المواطن 
الفلســـطيني ويوفـــر أعلـــى درجـــات الحمايـــة لحركـــة 
المســـتوطنين، بـــدأت األجهـــزة األمنيـــة والعســـكرية 
اإلســـرائيلية تســـتخدم تطبيًقا سرًيا للســـماح للجيش 

بالسيطرة على الضفة الغربية.
وبين أن التطبيق المسمى »انيفيجين » يسمح بتشخيص 
وجوه الفلســـطينيين بواسطة شـــبكة من الكاميرات تم 
نشرها على طرق الضفة، وهذا التطبيق لم يسبق له مثيل 
فـــي محاولة للجيش اإلســـرائيلي للســـيطرة على الوضع 

بالضفة.
وتابع أن ســـلطات االحتـــالل تخصص ماليين الشـــواقل 
لمزيد من تعزيز أمن االســـتيطان والمســـتوطنين، غير أن 
تلك المبالغ التي تقدر بحوالي 65 مليون شـــيقل لم يصل 
معظمها حتى اللحظة لتعزيز »األمن والبناء االستيطاني«، 
مما عطل مشـــاريع البناء. وفًقا لصحيفة »يسرائيل هوم« 

العبرية.

لم تعد هناك عملية «سالم»

مالدينوف: السلطة تضغط على سكان غزة وليس على حماس

7 أسرى يواصلون معركة »األمعاء الخاوية« وخطر يتهدد غالبيتهم

متجاهاًل التحذيرات األممية

تقريــر: االحتــالل ُيمهــد لهــدم 100 شقــة سكنيــة بصــور باهــر
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ومنذ انطالق مســـيرات العـــودة، في 30 
مارس 2018، قتلت قوات االحتالل اثنين 
من الصحفيين وأصابت نحو 320 صحفيا 
بإصابات مختلفة وفق بيان لمركز الميزان 

لحقوق اإلنسان أصدره أمس السبت.
�إد�نة و��شتنكار 

واســـتنكرت هيئـــات ونقابـــات ولجـــان 
االستهداف  بغزة،  ومؤسســـات صحفية 
الصحفيين  بحـــق  والمتكـــرر  المتعمـــد 
الفلســـطينيين، منددة فـــي ذات الوقت 
بالصمت المريب الذي تلوذ به المنظمات 
الدوليـــة ذات العالقة بحماية الصحفيين 
والدفـــاع عنهم، وفي مقدمتهـــا االتحاد 
الدولي للصحفيين ومنظمة مراســـلون بال 
حدود، األمـــر الذي يفتح المجال واســـعًا 
أمام تمادي سلطات االحتالل في جرائمها 
ضد الصحفييـــن والحريات اإلعالمية في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

االحتـــالل  المؤسســـات  تلـــك  وحّملـــت 
المسؤولية الكاملة عن جرائمه المتواصلة 
بحـــق الصحفييـــن والطواقـــم اإلعالمية، 
مطالبـــة بتشـــكيل لجنة تحقيـــق دولية 
في تلـــك الجرائم المتواصلـــة بحق أبناء 
الصحفيين  وبحق  الفلســـطيني  الشعب 

الفلسطينيين.
��شتهد�ف متعمد

رئيـــس لجنة دعـــم الصحفييـــن صالح 
المصـــري أكد أن مـــا يقوم بـــه االحتالل 
اإلســـرائيلي مـــن اســـتهداف متعمـــد 
للصحفيين على مدار الســـنوات الماضية 
ال ســـيما منـــذ انطالق مســـيرات العودة، 
يؤكد مدى الرعب الذي يســـكن االحتالل 
من كشف الحقيقة وعجزه عن مواجهتها 
كونهـــا توّثق جرائمه بحق أبناء شـــعبنا، 
لذلك نراه دوما يالحق الصحفيين "شهود 
الحقيقـــة" لينـــال منهـــم ويمنعهم عن 

مواصلة هذا الدور الوطني.
وأوضـــح المصـــري لـ "االســـتقالل" أنهم 
في لجنة دعـــم الصحفيين، يتابعون كل 
هـــذه االنتهاكات ســـواء كانت بشـــكل 
مباشـــر ومتعمد أو باســـتهداف سيارات 
ومعدات تخص عمل الصحفيين لعرضها 
علـــى المؤسســـات الحقوقيـــة والدولية 
التي تعنى بحقوق اإلنســـان وحرية الرأي 
والتعبيـــر، مشـــيرًا إلى أنه منـــذ انطالق 
مسيرات العودة قدمت الطواقم الصحفية 
ياســـر مرتجى  الزميالن  شـــهيدين هما 
وأحمد أبو حسين واإلصابات تعدت 320 

صحفيًا.
وأضاف رئيس لجنة دعم الصحفيين أنه 
منذ بدايـــة عام 2019 تم تســـجيل نحو 
70 إصابـــة مـــا بين إطالق نـــار أو إصابات 
بقنابل الغاز بشـــكل مباشـــر للصحفيين 
وهذا العدد الكبير من اإلصابات يؤكد أن 

االحتالل يتعمد اســـتهداف الصحفيين 
بهـــدف منعهم مـــن التغطيـــة وحجب 
الحقيقـــة عـــن العالـــم، مؤكـــدًا أن كل 
هذه االنتهـــاكات لم تمنـــع الصحفيين 
الفلســـطينيين مـــن ممارســـة عملهـــم 
الصحفـــي فـــي الميدان واالســـتهداف 
المتعمـــد لن ينال من عزيمـــة صحفيينا 
بل ســـيزيدهم إصرارًا على تغطية جرائم 

االحتالل بحق أبناء شعبنا.
�شنو��شل �لتغطية

مـــن جانبها قالـــت الصحفيـــة المصابة 
صافيناز اللوح "إنها ليســـت المرة األولى 
التي يتم اســـتهدافي فقـــد أصبت أكثر 
من مرة وكل مرة أثناء تغطيتي الصحفية 
لمســـيرات العودة رغم أنني ألبس ما يدل 
على أننـــي صحفية ولكن هـــذا االحتالل 
يتعمد اســـتهدافي واستهداف زمالئي 
في محاولة منـــه لحجـــب الحقيقة ومنع 

الصحفيين من نقل صورته الوحشية إلى 
العالم أجمع".

وأكدت اللوح لـ "االستقالل": أن استهدافنا 
كصحفيين لن يحول بيننا وبين مواصلة 
عملنـــا الصحفـــي، ولن نجعـــل االحتالل 
ينعم بممارسة ســـاديته ووحشيته ضد 
أبناء شـــعبنا دون توثيق تلك الوحشـــية 
والســـادية ونقلهـــا للعالم أجمـــع، مهما 

كلفنا هذا األمر من تضحيات«.
وشددت اللوح على أنها تنتظر بفارغ الصبر 
تماثلها للشـــفاء مـــن إصابتهـــا األخيرة، 
للنزول إلى الميدان مجددا لتمارس دورها 

المهني والوطني تجاه شـــعبنا.
وقالت اللوح إن دور الصحفي الفلسطيني 
ال يقـــل أهميـــة عـــن دور المقاتـــل في 
الميدان،  وهـــذا ما يدركه االحتالل جيدا، 
ولذلك نرى دوما هذا االستهداف المتكرر 

لنا.

استهدافمالصحفيين..مجرحمةم»إسرائيلية«ممتكررةملقتلمالشهود
غزة / حممد �أبو هويدي:

ما ز�ل �الحتال �الإ�شر�ئيلي، يتعمد ��شتهد�ف 
�ل�شحفيني �لفل�شطينيني، رغم �رتد�ئهم ما ي�شر �إىل 

مهنتهم ك�شحفيني، ما ي�شع مزيد� من عامات �ال�شتفهام 
حول �الإ�شر�ر �الإ�شر�ئيلي على ��شتهد�فهم و�لنيل منهم 

قتا �أو �إ�شابة. و�شهد يوم �جلمعة �ملا�شية ت�شاعد� 
خطر� يف تعّمد �الحتال ��شتهد�ف �ل�شحفيني بغزة، 

خال م�شاركتهم يف تغطية فعاليات م�شر�ت �لعودة 
وك�شر �حل�شار �شرقي �لقطاع، ما �أ�شفر عن �إ�شابتني 

مبا�شرتني �أحدهما بقنبلة غاز يف �لعني لل�شحفي �شامي 
م�شر�ن م�شور ف�شائية �الأق�شى، و�الأخرى بر�شا�شة 
معدنية مغلفة باملطاط، �أ�شابت �ل�شحفية �شافيناز 

�للوح يف ظهرها. 

جنين/ االستقالل:
القدس  مهجـــة  مؤسســـة  أكـــدت 
للشـــهداء واألسرى والجرحى السبت 
أن القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي 
األســـير جعفـــر إبراهيـــم محمد عز 
الديـــن مازال مســـتمًرا فـــي إضرابه 
المفتـــوح عـــن الطعـــام لليـــوم الـ 
(35) علـــى التوالي، رفًضـــا لتحويله 
لالعتقـــال اإلداري، ويتقيـــأ أحماًضا 
مؤلمة وشديدة الحموضة تسببت له 

بالتهاب في الحلق.
ونقلـــت المؤسســـة عن األســـير عز 
الديـــن في رســـالة جديدة لـــه، أنه 
يعانـــي آالًمـــا صعبة ومؤلمـــة وأرقًا 
شـــديدًا  ومتواصـــال ، ودورانـــًا  في 
الرأس وسقوطًا  على األرض وحالة من 
الغثيان، وتقيؤًا  مســـتمرًا  ألحماض 
مؤلمة وكريهة وشـــديدة الحموضة 
والحرقة، حيث تســـببت له بالتهاب 

في الحلق من شدة حرارتها.
وأضاف أنه يعاني أيًضا من التهاب 
حاد في أضراســـه تســـببت له بألم 
ووجع في الرأس، باإلضافة إلى هبوط 
حاد وملموس في الســـكر والضغط 
رغـــم عدم إجرائـــه للفحوصات لكنه 

يشعر بذلك، وأيًضا هبوط في الوزن.
وتابع "هذا عدونا ونعلم جيًدا كيف 
نتعامـــل معه وكيـــف نحقق النصر 
والتمكين وننتصـــر لعزتنا وكرامتنا 
ونفرض حريتنا عليه وسننالها بإذن 
الله، ألن قوتنا أقـــوى من جبروتهم، 
نعم أجسادنا ضعيفة وال نقوى على 
العـــراك والتحدي، لكن صلب إرادتنا 

وقوة عزيمتنـــا تجعلنا أعزاء أقوياء ال 
ننكســـر وال ننظر خلفنا وسيتحقق 

هذا النصر ".
العســـكرية  ســـالم  محكمة  وكانت 
أصدرت حكًمـــا بتاريخ 2019/05/27 
بحـــق األســـير عزالديـــن بالســـجن 
الفعلي لمدة خمســـة أشهر وغرامة 
مالية قدرها خمســـة آالف شـــيكل، 

بعد أن وجهـــت له تهمـــة االنتماء 
والعضوية في حركة الجهاد والقيام 

بنشاطات في صفوفها.
وكان من المقـــرر أن يتم اإلفراج عنه 
أن  إال  2019/06/16م  األحـــد  يـــوم 
ســـلطات االحتالل حولتـــه لالعتقال 
اإلداري التعسفي لمدة ثالثة أشهر 

بدون أي اتهام.

غزة/ االستقالل:
أدان مركز حماية لحقوق اإلنســــان اســــتمرار قوات االحتالل اإلســــرائيلي 
المتمركزة حول قطاع غزة باســــتهدافها للمدنيين العزل المشــــاركين في 
مســــيرات العودة الســــلمية على امتداد السياج الفاصل شــــرقي القطاع، 
واســــتخدام القوة المفرطة رغــــم المطالبات الدولية بضــــرورة احترام حق 

التجمع السلمي في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح المركز في بيان صحفي الســــبت أن ســــلطات االحتالل استخدمت 
القوة المتعمدة والمميتة تجاه المدنيين المشــــاركين في المسيرات، مما 
أدى إلصابة (97) مواطًنا بجراح متفاوتة خالل مشــــاركتهم في الجمعة الـ 
67 شــــرق القطاع، منهم (49) مصاًبا بالرصاص الحي، وكان من ضمنهم 4 

مسعفين وصحفيين.
وأضــــاف أن جنــــود االحتــــالل تعمــــدوا إطالق النار بشــــكل مباشــــر تجاه 
المتظاهرين السلميين في إطار خطة منهجية تستهدف كل المتظاهرين 

دون تمييــــز.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم جعل "إســــرائيل" تشعر 
بأنها فوق القانون، وأن تواصــــل انتهاكاتها غير مبالية بموقف المجتمع 

الدولي.
ودعــــا مركز "حماية" المجتمع الدولي وكافة األطراف الموقعة على اتفاقية 
جنيف الرابعة إجبار ســــلطات االحتالل على التوقف عن انتهاكاتها بحق 
المتظاهرين الســــلميين، وانتهاكاتها لحقوق اإلنســــان والقانون الدولي 
اإلنســــاني، وتوفير الحماية الدولية لهم كجزء من واجباته القانونية تجاه 

السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة.

»حماحة«محدحنماستمرارماالحتاللم»مهجةمالقدس«:ماألسيرمالمضربمعزمالدحنمحتقيأمأحماضًاممؤلمة
باستخداممالقوةمالمفرطةمضدمالمتظاهرحنم
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غزة/ االستقالل:
أطلقــــت كتائب القســــام الســــبت 
للعام  التحريــــر"  "طالئــــع  مخيمات 
الحالي تحت شعار "للقدس ماضون".
الكتائب على لسان متحدث  وقالت 
باســــمها في مؤتمر صحفي لإلعالن 
عن انطــــالق المخيمــــات، "إن اليوم 
سيشهد انطالق فعاليات مخيمات 
طالئع التحرير والتي خّرجت عشرات 

اآلالف من الشباب الفلسطيني".
وأضافــــت أنهــــا تقوم مــــن خاللها 
أبناء  مــــن  التحرير  "بإعــــداد جيــــل 

شعبنا".
وأشار القسام إلى أن عشرات اآلالف 
سجلوا في مخيمات طالئع التحرير، 

"واألعداد فاقت كل التوقعات".
وأكد على أن المخيمات "تهدف لزرع 
روح التحدي وتعزيز ثقافة المقاومة 
والثقــــة بالقدرة علــــى انتاج نموذج 
البطولــــة ونهدف إلعطاء الشــــباب 

القوة  بناء واســــتخدام  والفتية في 
الجسدية والتدرب على السالح".

وقال القســــام "نهدف في مخيمات 
طالئع التحرير لتوعية الجيل الواعد 
ألننا ندرك أن الصراع على الجيل هو 

صراع محتدم".

ولفت إلى أن مشروع طالئع التحرير 
واإلقبــــال الكبير عليه عبر ســــنوات 
طوال هو ربط عملي من شــــعبنا في 
وجــــه كل المراهنيــــن على تصفية 

قضيته أو نزعه من وطنه.
وكانت كتائب القسام أعلنت مؤخًرا 

عن فتح باب التســــجيل لمخيماتها 
التدريبيــــة والتي عادًة ما تشــــمل 
العســــكرية،  والمهارات  التدريبات 
والرمايــــة بالذخيرة، ومهارات الدفاع 
المدنــــي، باإلضافــــة إلــــى المواعظ 

ونماذج البطولة.

القســام ُيطلــق منيمــات »طالئــع التحريــر«

غزة/ االستقالل:
صّرح رئيـــس المكتب السياســـي لحركـــة "حماس" 
إســـماعيل هنيـــة، بأن حركتـــه ال تعـــارض "مرحلًيا" 
قيـــام دولة على حدود العام 1967، لكنها متمســـكة 
بعـــدم االعتراف باالحتالل اإلســـرائيلي على األراضي 

الفلسطينية.
جاء ذلك في لقاء مباشر نظمته "الجمعية الفلسطينية 
لالتصال واإلعالم"، بمدينة إسطنبول السبت، عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقـــة مع هنية من غـــزة، للحديث حول 
آخر تطورات المشـــهد الفلســـطيني، بحضور عشرات 

الصحفيين والكتاب األتراك.
وقال هنية بهذا الخصوص: "في اإلطار المرحلي، حركة 

حمـــاس ال تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967، 
لكننا متمســـكون بعدم االعتراف باالحتالل على بقية 

األراضي الفلسطينية".
وأضاف: "نجد أن تركيـــا منفتحة على جميع األطراف 
في الســـاحة الفلسطينية، ولها عالقة متوازنة ومتزنة 
مع حركتي فتح وحماس، وهذا يمثل اهتمامًا مشتركًا 

بين الشعب الفلسطيني والتركي".
(الحاليتان)  "الحكومتان األمريكية واإلسرائيلية  وأكد 
األكثر تطرفًا في سياســـتهما على فلسطين تاريخيًا، 
ومما ال شـــك فيه أن الرواية اإلسرائيلية مؤثرة بشكل 
كبيـــر جدًا، بســـبب اإلمبراطوريـــات الماليـــة واللوبي 
الصهيونـــي فـــي أوروبا وأمريكا، فهـــي التي توصف 

المقاومة الفلسطينية باإلرهاب".
وتابع: "لألسف الشـــديد الواليات المتحدة األمريكية 
وأوروبـــا تتعاطيـــان مع الروايـــة اإلســـرائيلية، وهذا 
يتناقـــض مع ميثـــاق الـــدول واألعـــراف الدولية في 
حق الشـــعوب بمقاومة محتليها، وهذا الشـــيء حتى 

يتناقض مع أوروبا نفسها".
ومضـــى قائـــاًل: "أكدنـــا مـــرارًا إن كانت المســـارات 
الدبلوماســـية والسياســـية يمكن أن تحقق للشعب 
الفلســـطيني حقوقه فأهال وســـهاًل، لكن جربنا هذا 
الشـــيء في 25 ســـنة من المفاوضات والنتيجة صفر، 
فمن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم سلميًا وشعبيًا 

كما يريد".

االستقالل/ وكاالت:
أشــــاد نائب األمين العام للمؤتمر الشــــعبي لفلسطينيي الخارج 
هشــــام أبو محفوظ بالحراك الفلسطيني السلمي في لبنان، والذي 
يرفض قرار وزارة العمل اللبنانية حول تنظيم العمالة األجنبية في 

لبنان.
واعتبر أبو محفوظ في تصريح صحفي، هذه التحركات الفلسطينية حًقا طبيعًيا 
لالجئين الفلسطينيين في سبيل ضمان حقهم في العمل وكسب الرزق في بلد 

يعيشون فيه منذ النكبة وساهموا في بناء اقتصاده.
ودعا وزارة العمل اللبنانية الـــى التراجع عن هذا القرار المجحف بحق الالجئين 
الفلسطينيين، والذي يســـتهدف العالقة االخوية بين الشعبين الفلسطيني 

واللبناني.
وثمن كافة المواقف اللبنانية الرســـمية والشعبية الرافضة لقرار وزارة العمل، 

والداعية الى الغائه وضمان حقوق الفلسطينيين في لبنان.
وأشار أبو محفوظ إلى أن المؤتمر الشعبي يواصل جهوده بالشراكة مع العديد 
من المؤسسات الفلسطينية المنضوية ضمن المؤتمر، لمواجهة هذا القرار، من 
خالل اللقاءات مع الشـــخصيات السياسية اللبنانية إليضاح النتائج السلبية له 

على الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

أبو محفوظ: تحركات الالجئين 
في لبنان حق طبيعي

غزة/ االستقالل:
قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان إن 311 مواطًنا 
فلسطينًيا استشــــهدوا برصاص قوات االحتالل 
اإلسرائيلي منذ انطالق "مسيرات العودة الكبرى" 
على امتداد الحدود الشــــرقية لقطاع غزة في 30 

مارس/ آذار 2018.
وأوضــــح المركز في بيان صحفي له الســــبت، أن 
من بين الشــــهداء 11 شــــهيًدا تواصل سلطات 
االحتالل احتجاز جثامينهــــم، منهم (3) أطفال، 
ومن بينهم (207) استشهدوا خالل مشاركتهم 
في مســــيرات العــــودة، من بينهــــم (44) طفاًل، 
وسيدتين، و(9) من ذوي اإلعاقة، و(4) مسعفين، 

وصحافيين اثنين.
وأشــــار إلى إصابة (17443) آخريــــن، من بينهم 
(4186) طفاًل، و(781) سيدة، ومن بين المصابين 
(8758) أصيبــــوا بالرصــــاص الحــــي، من بينهم 

(1785) طفاًل، و(173) سيدة.
وأضاف أن عدد حــــوادث المصابين من الطواقم 
الطبية بلغ (246) حادًثا، أســــفر عن إصابة (202) 
مســــعف، تكرر إصابة (34) منهم أكثر من مرة، 
فيما بلغ عدد حــــوادث المصابين مــــن الطواقم 
الصحفية (241) حادًثا، أســــفر عن إصابة (172) 

صحافًيا، تكرر اصابة (41) منهم أكثر من مرة.
وأدان مركــــز الميــــزان مواصلة قــــوات االحتالل 

استخدام القوة المفرطة في تعاملها مع األطفال 
والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية 
على امتــــداد الســــياج الفاصل شــــرقي القطاع 

للجمعة (67) على التوالي.
وتشــــير أعمال الرصد والتوثيــــق التي يواصلها 
المركــــز إلــــى أن قــــوات االحتالل أطلقت مســــاء 
الجمعة الماضيــــة، الرصاص الحــــي، والمعدني 
المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المســــيلة للدموع 
تجاه المشــــاركين في مسيرات العودة على طول 
الحــــدود، ما تســــبب بإصابــــة (122) مواطًنا، من 
بينهم (45) طفاًل، و(4) نســــاء، و(3) مســــعفين، 
و(3) صحافيين، ومن بين المصابين (57) أصيبوا 

بالرصاص الحي، و(13) بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وجدد مركز الميزان اســــتنكاره الشديد الستمرار 
االنتهاكات الجســــيمة والمنظمة التي ترتكبها 
قوات االحتالل خالل تعاملها مع المشاركين في 

مسيرات العودة السلمية.
وانتقد اســــتمرار صمت المجتمع الدولي، وعجزه 
عــــن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار 
غزة ودفع عجلة التنمية، ومالحقة كل من يشتبه 
فــــي ارتكابهــــم جرائم حرب أو المســــئولين عن 

إصدار أوامر بارتكابها.
وأكد أن قــــوات االحتالل ســــتمضي في ارتكاب 
المزيــــد من انتهاكات الحق في الحياة، واالعتداء 

على الســــالمة الجســــدية بحق المدنيين، األمر 
الذي يتطلب ســــرعة التدخل ومضاعفة الجهود 
الحثيثة لتحقيــــق العدالة في هذه المنطقة من 

العالم.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل 
لوقف االنتهــــاكات الجســــيمة والمنظمة التي 
ترتكبها قــــوات االحتالل، والعمــــل على حماية 
المدنيين، وتفعيل آليات المســــاءلة والمالحقة 
لكل من يشــــتبه بضلوعه في أي من االنتهاكات 
الجسيمة، كســــبيل وحيد لضمان احترام قواعد 
القانــــون الدولــــي وتحقيق العدالــــة في األرض 

الفلسطينية المحتلة.

تقريــر: 311 شهيــدًا منــذ انطــالق مسيــرات العــودة

رام الله/ االستقالل:
أكـــد الرئيس محمود عباس أمس الســـبت ضرورة عدم الســـماح لالحتالل اإلســـرائيلي 

باالستمرار في العبث بمدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
وشـــدد على أن الحفريات التي ُتجريها سلطات االحتالل في مدينة القدس "قضية في 
منتهى الخطورة"، قائاًل: "ونحن يجب أال نسمح لإلسرائيليين أن يستمروا في هذا العبث 

في عاصمة فلسطين األبدية".
جاء ذلك في مســـتهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي عقد الســـبت في مقر 

الرئاسة بمدينة رام الله.
وجدد عباس رفضه "صفقة القرن" ومؤتمر المنامة واستالم أموال المقاصة منقوصة، 
مضيًفـــا "ألنه إذا قبلنا، فهذا معناه أننا نتنازل عن أقدس قضايانا، قضية الشـــهداء 
والجرحى واألسرى". وأوضح أن هناك "مجموعة قضايا ممكن أن نطرحها في المجلس 
الثوري، وهو خالصة ما مررنا به منذ أشـــهر إلى اآلن". وأضاف "هناك أحداث ســـريعة 
ســـنتحدث عنها وهي ما جرى في لبنان مؤخًرا، وقضية صابر مراد (شـــاب فلسطيني 
تصـــدى لمنفذ اعتداء إرهابي في طرابلس اللبنانية)، ثـــم زيارة األخ عزام األحمد إلى 

لبنان".
وأكد أن "األحداث الموجودة في لبنان يجب أن تحل بالحوار بيننا وبين اإلخوة اللبنانيين 
مهما طال الزمن، وال نريد أي صدامات أو تصعيدًا مع اللبنانيين، ونريد أن نفوت الفرصة 

على كل من يريد أن يخرب العالقة الممتازة بيننا وبين أشقائنا في لبنان".
وأشار إلى أن اجتماع "الثوري" سيتطرق للزيارة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء محمد 

اشتية لكل من األردن والعراق، والنتائج التي حصل عليها.
وأضـــاف "حصلنا على موافقات واتفاقيات، لكن يجـــب أال نتوقف عند هذا الحد، فهذه 
االجتماعات الوزارية التي حدثت بين حكومتنا والحكومتين األردنية والعراقية علينا أن 

نتابعها مع بقية دول العالم".

«25 سنة من التفاوض والنتيجة صفر»

هنية: ال نعارض »مرحلًيا« قيام دولة على حدود 1967

أريحا/ االستقالل:
تنقل قرابة 63 ألـــف مواطن ومواطنة وزائر عبر 
معبر الكرامة خالل األسبوع الماضي، فيما أوقفت 

الشرطة الفلسطينية 153 مطلوبا جنائيًا.
وذكـــرت إدارة العالقـــات العامـــة واإلعالم في 
الشرطة، في بيان لها السبت، أن عدد المغادرين 
خالل األســـبوع بلغ (29908) شـــخصا، فيما بلغ 
عدد المسافرين القادمين (32309) شخصا، وأن 

حركة المسافرين كانت متوسطة .
وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خالل الفترة 
نفســـها على (153) مطلوبا جنائيا وممنوعا من 
الســـفر، ســـواء أثناء محاولتهم المغـــادرة عبر 
المعبـــر، أو ترقـــب وصولهـــم أثنـــاء دخولهم 
لألراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا 
مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختالف 

تقسيماتها .

وأضافت، أن جميع األجهزة األمنية والمدنية في 
اإلدارة العامة للمعابر والحـــدود قدمت العديد 
من التســـهيالت والخدمات لكافة المواطنين، 
حيث تم التنســـيق لـ (11) حالة مرضية للسفر 
مـــا بين جانبي المعبر في ســـيارات اإلســـعاف 
الفلســـطينية، فيما أعاد الجانب اإلســـرائيلي 
(30) مواطنا خالل الفترة نفسها بحجة األسباب 

األمنية.

63 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة األسبوع الماضي

يجب أال نسمح لإلسرائيليين بالعبث في عاصمتنا
عباس: حفريات االحتالل في القدس 

»قضية في منتهى النطورة«
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ّف لـ"جمانة" خبر تفوقها، 
ُ
وبمجرد أن ز

أســـرعت لعنـــاق جدتهـــا الثمانينية 
"مريم أبـــو جزر" لتمتزج دمـــوع الفرح 
ولوعـــة الفراق معًا، لتســـترجع خاللها 
الســـنوات التي مرت قبـــل أن تحقق 
مـــا كانت ترغب بـــه، أّما أمـــام منزلها 
فقد كان المشـــهد مختلفًا، فاأللعاب 
النارية تزين السماء، وأصوات الزغاريد 
تعلـــو في األرجـــاء، وبكل حـــب التّف 
حولها المهنئـــون، وتزينت مالمحهم 
باالبتسامات؛ لترسم كل معاني الفرح 
والســـعادة بتفوقهـــا، وكأنه كان يوم 

عيد لهم".  
�شر �لتفوق

"جدتي هي الداعم األول لي، وهي من 
وقفت بجانبي وساندتني طوال األعوام 
الماضية، وشـــجعتني على الدراســـة 
والتفوق وحفـــظ القرآن وتعلمه، وهي 
ســـر تفوقـــي"، بتلك الكلمـــات بدأت 

"جمانة" حديثها لـ"االستقالل". 
ولـــم تحظ عينـــا "جمانة" بقســـط من 
الراحة طوال ليلة إعالن نتائج الثانوية 
بـ"الكابوس"  وصفتهـــا  التـــي  العامة 
حتى وصـــل نبأ تفوقها لتنهار بالبكاء 
فرًحـــا وحزًنا على فراق والدها األســـير 
في ســـجون االحتالل، أمـــاًل في تحرره 

لمشاركتها هذه الفرحة.
وقالـــت جمانـــة لـ"االســـتقالل": "قبل 
خمس ســـنوات، حينما كنـــت أبلغ من 
العمر 12 عاما سمح االحتالل لي بزيارة 
والدي في السجن بعدما كنت ممنوعة 
أمنيا، لمدة نصف ســـاعة فقط، فقال 
لي أبـــي: "أمنيتـــي أن تصبحي طبيبة 

أسنان". 

وتتابع: "بقيت كلمات والدي أن أصبح 
 في أذني وحرصت 

ّ
طبيبة أســـنان ترن

على أن أحقق له حلمه، حيث اجتهدت 
في دراســـتي وتفوقت فـــي الثانوية 
العامة وحصلت علـــى معدل يؤهلني 
ألن التحـــق بكليـــة طـــب األســـنان"، 
بنت أسير  مستدركة:" وتقول: "كوني 
فقد كان أكبر دافع كي أتفوق، ووالدي 

فهو سر نجاحي". 
ولم تجد "جمانة" كلمات تعّبر عن مدى 
فرحتها وسعادتها بالتفوق، مضيفة: 
"الفرحـــة بالنجاح والتفوق ال مثيل لها 
وال يمكن وصفهـــا ببضع كلمات، فقد 

حصدت ثمرة تعبي وســـأحقق أمنية 
أبـــى"، الفتة إلـــى أنها تغلبـــت على 
الظـــروف وصنعت منها عامـــاًل مهًما 

لنجاحها وتفوقها. 
وأكـــدت أنها كانت تتمنـــى أن يكون 
والدها بجانبها يشاركها فرحة النجاح، 
موجهة رســـاله إليه مفادهـــا:" افتخر 
يا بابا ببنتك.. رفعت رأســـك وحققت 

حلمك، وراح أصير طبيبة أسنان".
وأهـــدت "جمانـــة" نجاحهـــا لوالدها 
األســـير ولكافة األســـرى في ســـجون 
االحتـــالل، ولجدتهـــا التـــي قدمـــت 
لهـــا الدعم والمســـاعدة علـــى جميع 

المســـتويات ولكافـــة أبناء الشـــعب 
المكافحين  المناضلين  الفلســـطيني 
الذيـــن يتحدون الصعاب في ســـبيل 

تحقيق مرادهم. 
�بنة فل�شطني 

أما الجدة مريم فلم تسعها الدنيا من 
شدة الفرحة، ولم تتوقف عن الزغاريد 
فرحا بنجـــاح حفيدتها، كيف ال وهي 
التي احتضنتها منـــذ اعتقال والدها 
ووفاة أمها واستشـــهاد جدها وعمها 

الذي رباها لعمر 8 سنوات. 
وقالت أبو جزر "شعوري بتفوق جمانة 
ال يمكن وصفه، وال أســـتطيع أن أعبر 

عن فرحتي بنجاحها"، مضيفة: "أفتخر 
ربّيـــت جمانة وحافظـــت عليها  أنني 
ورأيتها بأعلى المراتب، حفظت كتاب 
اللـــه، واليوم أتمت رســـالتها بالتفوق 
في الثانوية لتحقيق أمنية والدها".  

وتتابـــع: "ربيـــت بنتي أحســـن تربية، 
وأقسمت أن أحافظ عليها، ألنها أغلى 
من أوالدي، ربنا أكرمها بي وهي كذلك، 
وهي ليســـت أبنتي فحســـب، بل ابنة 
فلســـطين المضحيـــة المكافحة التي 

كابدت مرار الفراق والحرمان".
وأوضحـــت أن "جمانـــة" عاشـــت حياة 
الفقد والحرمان والمأساة منذ صغرها، 
فقد توفيـــت والدتهـــا وعمرها أربعة 
شـــهور، فيما اعتقل والدها وهي أقل 
من عـــام، وتوفـــى جّدها الـــذي تولى 
تربيتهـــا وهي ذات األربـــع أعوام، كما 
اسُتشـــهد عمهـــا أيمن الـــذي تولى 
رعايتها وتربيتها حتى ســـن الثامنة، 
قبل أن تغتاله "إســـرائيل"، ورغم ذلك 
تغلبت على ظروفها و ضحت بكل شيء 
لتحقيق امنية ابيها في سجنه، ألنها 

أمله الوحيد. 
وأنهت حديثها قائلة: "جمانة ليست 
بنت عائلة أبو جزر أو األســـير عالء هي 
ابنة فلســـطين وفرحتهـــا هي فرحة 
لكل الفلســـطينيين وهديـــة لوالدها 
في ســـجنه ولكل األـسرى في سجون 

االحتالل".
ويقضـــي أبـــو جـــزر حكما بالســـجن 
لمدة 18 عاما لمشـــاركته في مقاومة 
االحتالل، حيث مـــن المقرر أن تنتهي 

مدة محكوميته بعد خمسة شهور.

أوفت بوعدها لوالدها األسير

»جمانة أبو جزر«.. حكاية تفّوق تحدت ألم الفقد والفراق
غزة/ دعاء �حلطاب 

ت وك���رُ �لَهم معها، لكنها مل تياأ�س �أو ت�شت�ش��لم، و�ش��عت  ك���رُ
لم��ًا ن�ش��ب عينيه��ا و�ش��عت ال�ش��تكماله، وكلما تكا�ش��لت �أو  حرُ
و�جهته��ا ظ��روف ع�ش��يبة ت�ش��تذكر �ش��ورة و�لدها �الأ�ش��ر 

خلف ق�ش��بان �الحت��ال، وجعلت من هذ� �مل�ش��هد حافزً� كي 
تو��شل م�شرتها �لتعليمية، و�شواًل �إىل در��شة طب �الأ�شنان.  
�لطالبة �ملتفوقة جمانة �أبو جزر، تلك �لفتاة �ل�شغرة �لتي 
ت��م و�حلرمان عقب فق��د�ن و�لدتها وهي �ش��غرة  عا�ش��ت �ليرُ

ال تتج��اوز �الأربع��ة �أ�ش��هر، وتغيي��ب �الحتال �الإ�ش��ر�ئيلي 
لو�لدها يف �ش��جونه منذ 18 عامًا م�شت، وقفت �ليوم حتتفل 
بتفوقه��ا يف �لثانوي��ة �لعام��ة »�لتوجيه��ي« بح�ش��دها معدل 

%92.6 يف �لفرع �لعلمي، رغم كل �ل�شعاب. 

 تعلـــن جمعية افاق للتنمية المجتمعية عن اســـتدراج عروض اســـعار 
لمدقق حسابات خارجي للجمعية بالشروط التالية:

١. ان يكون مرخصا حسب االصول.
٢.ان يكون لديه خبرة في مجال تدقيق الحسابات الربع سنوات على االقل..

٣. الجمعية غير ملزمة باقل العروض.
٤. سيتم فتح المظاريف يوم االربعاء ٢٠١٩/٧/٢٤ الساعة ١٢ ظهرا.

تسلم العروض في مقر الجمعية الكائن في مخيم البريج بلوك 
٩ خلف ملعب ابو هويشـــل المعشـــب. من الســـاعة ١٠ حتى 

الساعة ١ ظهرا.
لالستفسار االتصال على هاتف رقم ٠٨٢٥٥٤٣٣٠

غزة/ االستقالل:
أكــــدت الجبهة الشــــعبية لتحرير فلســــطين أن 
إصدار الرئيس محمود عبــــاس قراًرا بحل مجلس 
القضــــاء األعلى وتشــــكيل مجلس مؤقــــت "غير 
دســــتوري ويتعــــارض مــــع القانون األساســــي 

الفلسطيني".
وقال بيان للجبهة السبت، إن خطوة الرئيس لحل 
ا وتغّواًل من قبل السلطة  المجلس يمثل "تدخاًل فّجً

التنفيذية على الســــلطة القضائية، ما يستوجب 
إلغاءه فورًا لما ســــيكون له من انعكاسات سلبية 
تعزز من االنقسام في الساحة الفلسطينية وتؤثر 

على الحقوق والحريات واستقالل القضاء".
واعتبــــرت أن قــــرار الرئيس يتضمــــن مخالفات 
دستورية خطيرة، فالقانون األساسي الفلسطيني 
المعــــدل لعام 2003 وقانون الســــلطة القضائية 
رقم 1 عــــام 2002 ال ُيخــــّول الرئيس حل مجلس 

القضــــاء وتعيين مجلــــس آخر، كمــــا تؤكد هذه 
القوانين على مبدأ استقاللية السلطة القضائية 

بعيدًا عن تدخالت السلطة التنفيذية.
وشــــددت على أن البديل عن إصدار هذه القرارات 
غير الدستورية هو الدفع بجهود إنجاز المصالحة 
واســــتعادة الوحــــدة وتنفيذ القــــرارات الوطنية 
المتعلقة بتوحيد ســــلطة القضاء وتحييدها عن 

المناكفات والخالفات السياسية.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ علي محمد علي االسطل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804685246

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

»الشعبية«: حل عباس لمجلس القضاء تدخل فّج بالسلطة القضائية

رام الله/ االستقالل:
وصـــل وفـــد مـــن وزارة الصحة الفلســـطينية إلى 
جمهورية مصر العربية يوم الجمعة وذلك لتجديد 
االتفاقيـــات مـــع المستشـــفيات المصرية إلعادة 

استقبال وعالج المرضى الفلسطينيين.
 وتوجـــه الوفد إلـــى معهد الكبد القومي بشـــبين 

الكوم في محافظة المنوفية لحل العوائق العالقة 
بخصوص المرضى الفلسطينيين في معهد الكبد، 
حيث تم االتفاق مـــع إدارة المعهد على حل كافة 
القضايا وادخال المرضـــى المحولين لزراعة الكبد 
للعالج في المستشفى وذلك بناء على توجيهات 
وزيرة الصحة مـــي كيلة لتوفير الخدمات و متابعة 

أحـــوال المرضى الفلســـطينيين فـــي مصر وذلك 
بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

 و ضم الوفـــد كال من: مدير عـــام التأمين الصحي 
الدكتـــور نـــزار مســـالمة، ومدير العـــالج بالخارج 
الدكتور هيثم الهدري، والمستشار الطبي لسفارة 

دولة فلسطين بالقاهرة الدكتور حسام طوقان.

»الصحة« تحل القضايا العالقة بخصوص المرضى المحولين لزراعة الكبد في مصر

 ا�ستدراج عرو�ض ا�سعار مدقق 
ح�سابات خارجي جلمعية اآفاق 

للتنمية املجتمعية الربيج 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ رائد غسان رياض قنيطة 
 عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   803519156

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد محمود المدهون...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803139591  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مجدي عثمان احمد طوطح...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
925733263  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شذا عمر سلمان ابو حطب  ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803138494  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد محمد احمد الدردساوي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803437698  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند عبد الله محمد الهبيل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400703278

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هاني يونس خضر صبره...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400722989

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نعيم مصطفى عبدالقادر القرعة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803719608

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطنة/عبير عبـــد المهيمن عبـــد الرحمن 
موســـي....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمل رقـــم 413347642 ) فعلى مـــن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/  زكريـــا محمـــد ســـالم الثوابته                                                       
...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
رقم 942061953 ) فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
مّولت جمعية »ُمحســـنات« األردنية، 
تحريـــر شـــهادات (50) من خريجي 
مختلـــف التخصصات فـــي الجامعة 
اإلسالمية، ودفع أقساط (18) من طلبة 

كلية الطب.
وحضر حفـــل توقيـــع التحرير ودفع 
االقســـاط، كل مـــن عميد الشـــئون 
الخارجيـــة فـــي الجامعـــة األســـتاذ 
الدكتـــور أحمـــد محيســـن، ورئيس 
الجمعية األردنية »أم أنس«، وعدد من 
أعضاء الجمعية، وجمع من الخريجين 

أصحاب الشهادات المحررة.
وتوج

لجمعية  بالشكر  د.محيســـن  وتوّجه 
»محســـنات« علـــى دعمهمـــا لطلبة 
وطالبات الجامعة اإلســـالمية، مؤكًدا 
على أن الشعب األردني والفلسطيني 
شـــعٌب واحد في مختلف التحديات 

والظروف.
من جانبها، أشـــارت السيدة أم أنس 
إلى أن جمعية محســـنات من األردن 

والخريجين  للطلبـــة  تقدم دعمهـــا 
من باب حـــث الدين على مســـاعدة 
بالشـــكر  العلـــم. وتوجهت  طالـــب 
إلى الجامعة اإلســـالمية ورئاســـتها 
واإلداريـــة  االكاديميـــة  وكوادرهـــا 
على حسن االســـتقبال، مثنية على 
الجهود المبذولة فـــي خدمة الطلبة 

والخريجين.
وفي ســـياٍق متصل، وّقعت الجامعة 
اإلســـالمية مذكرة تفاهم بين مركز 
إرادة في الجامعة، وجمعية محسنات 

من األردن.
وتنص االتفاقية على تنفيذ مشروع 
»تجهيـــز ورشـــة صيانـــة وبرمجـــة 

السيارات الكهربائية . ويأتي تجهيز 
الورشـــة بهـــدف تطويـــر مجـــاالت 
ذوي  لألشـــخاص  المتوفرة  التدريب 
االعاقـــة وخلـــق فرص جديـــدة لهم 
بمجاالت تكـــون أكثـــر احتياًجا في 
سوق العمل وبالتالي تتحسن فرص 

عمل الخريجين من ذوي االعاقة.

»محسنات« تحرر 50 شهادة جامعية
 وتدفع أقساط 18 طالب طب من »اإلسالمية«

بيت الهيا/ االستقالل:
وضعت بلدية بيت الهيا أمس، حجر األســـاس 
لمشروع إنشـــاء حوض ترشـــيح مياه األمطار 
بمنطقـــة أصالن ببلـــدة بيت الهيـــا، بحضور  
رئيـــس البلدية أ. عـــز الدين الدحنـــون، ومن 
الهيئة العربية الدولية لإلعمار في فلسطين، 
و نائب رئيس الهيئة م. عيســـى امكيكي من 
المغرب الشقيق، و د. م أسامه العيسوى،  وم. 
محمد أبـــو عقلين، وم. محمـــد العالول، ومدير 
البلدية  د.تامر الصليبي، ومدير دائرة الصحة 
والميـــاه  د. جبر الكســـيح، ولفيف من الطاقم 

اإلداري في بلدية بيت الهيا.
وسيعمل هذا الحوض الذي تبلغ قيمة تكلفته 
نحو مليوني ومائتي ألف دوالر، على إنهاء أزمة 
تجمـــع مياه األمطار فـــي المناطق المنخفضة 
في حي أصالن والتي تتعرض بشكل مستمر 

لطفح المياه خالل موسم الشتاء.
ويشار هنا إلى أن المشروع ينفذ بتمويل كريم 
من الهيئة العربية لالستثمار و االنماء الزراعي 
بالخرطـــوم – جمهوريـــة الســـودان، و تنفيذ 

وإشراف الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة.

ويعتبر مشروع ترشـــيح مياه األمطار وحقنها 
في األرض من المشاريع النوعية لمنع فيضان 
المياه في فصل الشتاء واالستفادة منها على 
المدى البعيد وتحســـين منســـوب الخزانات 

الجوفية.

غزة/ االستقالل:
من المقـــرر أن تبدأ اليوم األحد عملية صرف المنحة القطرية (100 دوالر) لألســـر 

الفقيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن  اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة ستصرف مساعدات 

لنحو 60 ألف أسرة فقيرة بعد إيداع المبالغ المالية في كافة فروع البريد بالقطاع.
وأوضحت المصادر أن وزارة التنمية االجتماعية في القطاع أضافت أســـماًء جديدة 
ألســـر فقيرة من أجل اســـتالم المنحة، فيما ُحجبت أسماء من تلقوا المنحة خمس 

مرات.
وأشارت إلى أن توزيع منحة الـ100 دوالر ستكون وفق األسماء والترتيب المعتاد.

ومـــن المقرر أن تســـتمر عملية التوزيع لعـــدة أيام وفًقا آلليـــة الترتيب األبجدي 
للمســـتفيدين، تفادًيا لحدوث تكدســـات للمواطنين على مكاتب البريد، بحسب 

اللجنة.
ووصل مســـاء الخميس الماضـــي إلى غزة، وفد قطري برفقـــة نائب رئيس اللجنة 

القطرية إلعادة إعمار غزة خالد الحردان، عبر حاجز بيت حانون/ ايرز.
وهذه المرة السادســـة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دوالر آلالف 
األسر المحتاجة في القطاع، في وقت ُيعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع 
اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار اإلسرائيلي والعقوبات التي 

تفرضها السلطة الفلسطينية.

جنين/ االستقالل:
التهم حريق اندلع أمس الســـبت، مئات أشـــجار الزيتون في قرية رمانة غرب 

جنين، كما التهم حريق آخر 80  شجرة حرجية في جنين.
وذكـــر الدفاع المدنـــي، أن حريقا بدأ بأعشـــاب جافة وانتقـــل لداخل الحرش 
واالشجار على مساحة 100 دونم، في مدينة جنين، وادى الى احتراق 80 شجرة 
حرجيـــة، وعملت طواقم الدفاع المدني في ثالث مراكز جنين وقباطيه ومرج بن 
عامر وبمساندة صهريج تزويد مياه االمن الوطني والشرطة على محاصرة النيران 

واخمادها وحماية االشجار واالراضي المجاورة .
وفي قرية رمانة في منطقة جبل شمرخ، اتت النيران على مئات أشجار 
الزيتون، وتعمل طواقم الدفاع المدنـــي في مركزي جنين واليامون 
على إخمـــاد الحريق والحد من انتشـــاره والذي ما زال منتشـــرا في 
مساحات واســـعة من أراضي القرية الواقعة بمحاذاة معسكر سالم 

والجدار العنصري.

احتراق مئات أشجار 
الزيتون في رمانة و80 
شجرة حرجية في جنين

وصول األموال القطرية الى 
غزة والصرف يبدأ اليوم

بتكلفة تقدر بحوالي مليون ومائتي ألف دوالر
وضع حجر األساس إلنشاء حوض ترشيح
 مياه األمطار بمنطقة أصالن ببيت الهيا
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زعدمـــا أطلق الحكم صافـــرة نهاية مباراة الجزائر والســـنغال معلنا فـــوز الجزائر زالبطولة 
اإلفريقيـــة للمرة الثانية في تاريخها, انطلقت حناجر الالعبيـــن الجزائريين فورا زالهتاف 
لفلســـطين, ظهر الالعـــب زغداد زونجاح وهو يطوف الملعب ويهتف زاســـم فلســـطين 
زصحبـــة عدد من أفراد المنتخب الجزائري العظيم, فما الـــذي جعل العبي منتخب الجزائر 
وهو يحتفلون زنصرهم يهتفون لفلسطين قبل ان يهتفوا »للجزائر« العظيمة, هل تدرون 
لماذا؟, الن الجزائر العظيمة غرست في نفوسهم حب فلسطين وحب الشعب الفلسطيني 
ونصرتـــه عندما يتعرض لكل هـــذا الظلم والقهر من العدو والصديق على حد ســـواء, الم 
تســـمعوا قول الزعيم الجزائري الخالد هواري زو مدين الذي أسس لفلسطين كل هذا الحب 
على ارض الجزائر العظيمة, وفي نفوس الجزائريين األزطال وهو يقول »نحن مع فلســـطين 
ظالمة أو مظلومة«, اليوم ســـيدي الرئيس رحمك الله يقف جل األعراب صفا واحدا ليظلموا 
فلســـطين وشعبها ويتآمروا على قضيتها, يحرم الفلسطيني في لبنان من العمل حتى ال 
يجد قوت يومه ويموت جوعا, يمنع من التنقل والسفر ويوضع اسمه في القوائم السوداء, 

وال يسمح له زدخول البالد ألنه فلسطيني.  
الفلســـطيني الذي يعيش في الجزائر يشـــعر زحقوقـــه في هذا البلد العظيم, ويشـــعر 
زإنسانيته وحريته وكرامته, وال أزالغ حين أقول ان حقوق الفلسطيني في الجزائر, اكبر من 
حقوق الجزائري نفسه, ليس زالقوانين فقط, إنما عندما يعرف المواطن الجزائري البسيط 
انك فلسطيني, فهو ينحاز إليك فورا, حتى الشرطة الجزائرية وهذا حدث معنا في أكثر من 
مرة عندما تقود مركبتك, وتخالف قانون السير, ويعرف انك فلسطيني يبتسم في وجهك 
ويمزق المخالفة التي أراد كتازتها ضدك, ويعاتبك زكلمات هادئة ألن احترام قوانين السير 
في الجزائر فعل مقدس, هذه ليست حاالت فردية, زل سلوك شعب زأكمله, اسألوا أي طالب 
درس في الجزائر وعاش فيها, كيف وجد حسن المعاملة في الجزائر على المستوى الرسمي 
والشـــعبي, اسألوه كم زكى الجزائريون على فلسطين, وكم هم تواقون للصالة في أقصاها 
وتحريرها من الصهاينة المجرمين, اســـألوا أي فلســـطيني كيف يتم معاملته في أماكن 
ســـكناه من جيرانه الجزائريين, وكأنه يعيش زين أهله وأقارزه, اسألوه كيف ان فلسطين 
حاضره في خطاب الشـــارع الجزائري, وفي وســـائل إعالمهم, وفي مواقفهم السياسة, فال 

تسألونا عن حب الجزائر.    
حالة التماهي والحب والعشـــق زين الشـــعبين الفلســـطيني والجزائري ستظهر في كل 
االنتصارات, ليس على المستوى الرياضي فقط, زل على المستوى السياسي أيضا, فسالمة 
الجزائر وأرضها وشعبها وقيادتها تعني الفلسطينيين, وحب الجزائر يكبر لدى شعبنا, ألن 
مواقفها تجاه فلسطيننا تكبر شيئا فشـــيئا, ان الشعب الجزائري العظيم هو شعب ثائر 
زطبعه, ال يقبل الضيم, ويناضل من اجل حقوقه, وناضل على مدار 130 عاما ضد االستعمار 
الفرنسي, واستشهد أكثر من مليون ونصف المليون شهيد في معركة التحرير, واستمدت 
الثورة الفلســـطينية قوتها وزخمها وإرادتها من قوة الثـــورة الجزائرية ونضالها المتميز 
ضد االحتالل الفرنســـي, وســـتبقى تجرزة الثورة الجزائرية حاضرة في كل مراحل النضال 
الفلســـطيني حتى يكتب لنا الله النصر على االحتالل الصهيوني, وزذلك تكتمل الملحمة 
الفلسطينية الجزائرية, ويكتمل حلم التحرير لفلسطين وأرضها ومقدساتها,   فلتسلمي 
يا جزائرنا العظيمة, ولتسلم أرضك وشعبك وقيادتك, فكما ان الجزائر مع فلسطين ظالمة 
أو مظلومة, فان فلسطين مع الجزائر ظالمة أو مظلومة, هنيئا للجزائر انتصارها الرياضي الذي 

جاء في حب الجزائر وفلسطين. 

في حب الجزائر 

رأي

فرحة الفلســـطينيين فـــي كل أماكـــن تواجدهم 
وفي مناطـــق الشـــتات والمنافي القســـرية، زفوز 
وانتصار منتخب الجزائر على الســـنغال ، واحتالله 
زطولـــة إفريقيا في دورة العـــام 2019 ، ال تعادلها 
أي فرحـــة ، وهـــذا يعـــود إلى ما يكنه شـــعبنا في 
القلوب من حب كبير للجزائر ، زلد المليون شهيد ، 
نتيجـــة روح األصالة والوفاء واإلخالص التي يتمتع 
زهـــا الجزائريون، ووقوفهـــم المتواصل إلى جانب 
القضيـــة والثورة والمســـيرة الكفاحيـــة التحررية 
الفلســـطينية  ونصرتهـــم لشـــعبنا ولوحدة زكل 

الفصائل الفلسطينية دون استثناء. 
ونذكر أن زشـــرى الوحدة الوطنية زعد االنقســـام 
الذي شـــهدته حركة التحرر الوطني الفلســـطيني 
فـــي أعقاب الخروج مـــن زيروت، جاءتنـــا من أرض 
الجزائر، حيـــث تم التوصل إلى اتفاق زاســـتعادة 
الوحدة الوطنية والميدانيـــة وإعادة ترتيب البيت 

على أســـاس المشـــروع الوطني الفلسطيني، الذي 
يضمن الحق الفلسطيني .

هذا فضالاً عن التشـــازه في تجرزـــة الكفاح الثوري 
التحـــرري ضـــد االحتـــالل واالســـتعمار، فالجزائر 
كفلسطين عانت زطش وعسف القوى االستعمارية 
والصهيونية، وكما فلســـطين قدمت الجزائر على 
مذزح الحرية والتضحية والشـــهادة مليون شهيد، 
ســـقطوا في الـــذود عـــن حرية ومســـتقبل الوطن 
الجزائـــري وثورة الشـــعب الجزائري ألجـــل التحرر 

واالستقالل الوطني .
وإن نســـينا فلـــن ننســـى القصائد التـــي نظمها 
ودزجها شعراء فلسطين في تلك الحقبة التاريخية 
من النضال وزعيد اســـتقالل الجزائـــر، التي تمجد 
ثورة الجزائرييـــن المظفرة، وتتغنـــى زبطوالتهم 
وتضحياتهـــم، وتنشـــد للشـــهداء والمناضليـــن 
األحـــرار، وتحيـــي المناضـــالت الماجـــدات جميلة 

زوحيرد وجميلة زوزاشا .
وكذلك فـــان حب الفلســـطينيين للجزائر نازع من 
موجـــة الكراهيـــة والعـــداء والتآمر علـــى القضية 
الوطنية ، التي يتعرض لها شـــعبنا الفلســـطيني 
من عرب النفـــط المتأمركين  ومن األنظمة العرزية 
الحاكمـــة المتواطئـــة والمتســـاوقة مـــع الحلـــول 
الفلســـطينية،  الوطنيـــة   للقضيـــة  التصفويـــه 
التـــي يعانـــي منها فلســـطينيو  وللمضايقـــات 

الشتات، وآخرها ما تشهده األرض اللبنانية .
إننا نبارك للجزائر وللمنتخـــب الجزائري هذا الفوز 
الكبيـــر، المســـتحق المؤزر، ونبعث زأحـــر التحيات 
لشـــعبها وللقيادة السياســـية الحاكمة فيها على 
ما قدموه من دعم سياســـي ومعنوي ومادي، وعلى 
مواقفهـــم العروزية والقومية الصادقة المشـــرفة، 
ا، وإلى  ا، ولن ننساها أزداً التي نعتز زها ونثمنها عالياً

األمام نحو انتصارات كروية قادمة .

الفرح الفلسطيني بانتصار المنتخب الجزابري
شاكر فريد حسن

تتهـــرب الدولـــة اللبنانيـــة مـــن مجازهة صفقـــة القرن 
زاالقتصاص من الالجئ الفلسطيني. التوطين، يكون حين 
تمنح الدولة جنســـيتها إلى الجئ ليســـتقر فوق أراضيها. 
وزالتالـــي هو عملية توافـــق زين طرفين: الدولـــة المانحة 
لجنســـيتها، وطالب الجنســـية. في لبنان، يتفق الجانبان، 
اللبنانـــي والفلســـطيني، علـــى رفـــض التوطيـــن. الدولة 
اللبنانيـــة، نصت على ذلك في دســـتورها، لتحصن قرارها 
زرفـــض توطين الالجئين الفلســـطينيين علـــى أراضيها، 
حتـــى ولو تعرضت لضغـــوط دولية أو إقليميـــة. الالجئون 
الفلســـطينيون يرفضـــون التوطيـــن، في لبنـــان وفي أي 
زلد آخر يتمســـكون زحقهم الثازت زالعـــودة إلى ديارهم 
وممتلكاتهم في فلســـطين. حملوا الســـالح، وانخرطوا في 
المقاومـــة والعمل الوطني حصنـــوا قرارهم زبرنامج وطني، 
أحد ثوازته التمســـك زحق العودة إلـــى الديار والممتلكات 

التي هجروا منها، ورفض كل الحلول البديلة.
الالجئيـــن  قضيـــة  وضعـــت  مدريـــد،  مفاوضـــات  مـــع 
الفلســـطينيين على نـــار حامية، واحتلت مكانة رئيســـية 
في المفاوضات المتعددة الطرف، زل وشـــكلت لذلك لجنة 
رزاعية [مصـــر، األردن، فلســـطين، إســـرائيل] لبحث ملف 
النازحيـــن [الذين هجروا مع حرب حزيـــران 67 العدوانية] 
والالجئيـــن [الذين هجروا منذ العـــام 1948]. وزات واضحًا 
زالتجرزـــة أن القضية شـــديدة التعقيد، حيـــث أن اللجنة 
الرزاعية لـــم تصل إلى نتائج. يومها أطلـــق وزير الخارجية 
اللبناني، فارس زويز، مشـــروعه »لحل« مشـــكلة الالجئين. 
الفلســـطينيين في لبنـــان. واقترح »توزيعهـــم« على دول 
الخليج، وكندا، والواليات المتحدة، والضفة الفلســـطينية، 
مؤكدًا أن لبنان دفع حصته من القضية حين منح جنسيته 
إلى زضعة آالف من الالجئين الفلســـطينيين، في ســـياق 
سياســـي، معروفة خلفياته الطائفيـــة والمذهبية آنذاك، 
في منتصف خمســـينيات القرن الماضي. منذ تلك الفترة، 
ولبنان يؤكد على رفضه توطين الالجئين على أرضه، لكنه ال 
يرزط زين هذا الموقف، وزين حق العودة كحل للقضية، زل 
تحولت خطة الوزير زويز إلى االستراتيجية الرسمية »لحل« 

القضية على المستوى اللبناني.
* * *

تعـــرف الدولـــة اللبنانيـــة جيـــدًا أن مشـــاريع توطيـــن 
الفلســـطينيين زديالاً لحق العودة، كما ترســـمها الواليات 
) زل إن حكومة  المتحدة وإســـرائيل، تتوجه نحو األردن (أوالاً
إســـرائيل اليمينية ال تخفي نواياهـــا زتحويل األردن إلى 
الوطن البديل للفلسطينيين. وهو األمر الذي يرفضه زشدة 
الفلسطينيون، حرصًا على سيادة األردن على أرضه، وحرصًا 

منهم على التمســـك زأرضهم، وزحقهم في إقامة دولتهم 
المستقلة كاملة الســـيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 
4 حزيـــران 67، ورفض المشـــاريع البديلة لحق العودة. كما 
تتوجه المشاريع األميركية واإلسرائيلية نحو مصر (ثانيًا)، 
في إطار ما يســـمى توسيع مســـاحة قطاع غزة نحو سيناء، 
إلنهاء حالة االكتظاظ السكاني في القطاع، من جهة، ولرمي 
هموم القطاع وقضاياه (مرة أخرى) في الحضن المصري من 

جهة ثانية.
القاهرة، منذ العهود الســـازقة، وصـــوالاً إلى عهد الرئيس 
السيســـي، تؤكد رفضهـــا القاطع التخلي عن شـــبر واحد 
من ســـيناء يضم لقطاع غزة. الفلســـطينيون ال يتطلعون 
نحو القطاع لتوســـيع مســـاحة أرضهم، زل يتطلعون نحو 
فلسطين، حيث حقوقهم المهدورة، وال يبادلون حقًا ثازتًا، 
زعرض مزيف، من شـــأنه أن يقضي علـــى كامل حقوقهم 
الوطنية المشـــروعة. مع الكشف عن زعض مالمح » صفقة 
ترامـــب - نتنياهـــو«، وعـــن عناصر الشـــق االقتصادي من 
»الصفقـــة«، في ورشـــة المنامة، كان الحديـــث واضحًا زما 
يخص قضيـــة الالجئين: إعـــادة تعريف الالجـــئ، زحيث 
يقتصـــر على مواليد فلســـطين، مـــا يســـتثني حوالي 6 
ماليين الجئ، يتركون للمصير المجهول. حل وكالة األونروا 
وتحويل تمويلها إلى مشـــاريع ورشـــة البحريـــن. تحويل 
المخيمـــات إلى »مـــدن حديثة« زهدف توفير االســـتقرار 
النهائي لالجئين في أماكن إقامتهم. وكما كشـــفت زعض 
الصحافة اللبنانية، فقد رفض رئيس حكومة لبنان ســـعد 
الحريـــري، عرضًا من جاريد كوشـــنر، عراب ورشـــة المنامة، 
زالقبول زتوطين الفلســـطينيين، مقازل منح لبنان مساعدة 
مالية تصل إلى ســـتة مليارات دوالر، ألجل زعض المشاريع 

التنموية في لبنان.
وحـــدة الموقف الوطني الفلســـطيني، في الشـــارع، وزين 
فصائل العمل الوطني، والقيادة الرسمية، التقت زقوة عند 
رفض صفقة ترامب – نتنياهو، ومخرجات ورشـــة البحرين. 
عبرت عن ذلـــك زخطوة عملية، حين قاطع الفلســـطينيون 
أعمال الورشـــة، حتى أن كوشنير اعترف أن الفلسطينيين 
أفشـــلوا الورشـــة ( ولم يعطلوا انعقادها)، زغيازهم عنها 
ومقاطعتهـــم لها. وكان في قلب معارضة الفلســـطينيين 
للصفقة وللورشة، رفضهم كل الحلول البديلة لحق العودة 

إلى الديار والممتلكات.
* * *

مجـــرى األحداث وضـــع الدولة اللبنانية، كمـــا وضع األردن، 
ومصـــر، أمـــام خيارين: إمـــا مقاومة المشـــروع األميركي – 
اإلســـرائيلي، ورفض التوطين، وفي الوقت نفسه االنحياز 

إلى جانب الفلســـطينيين  في إسنادهم، للتمسك زحقهم 
في العودة. وإما الضغط على الوجود الفلسطيني في لبنان، 
إلحراجـــه، فإخراجه، تحـــت ذرائع وحجـــج مختلفة زعضها 
أمنـــي، وزعضها اقتصادي، على وهم أن هذا هو الحل الذي 
ينقذ لبنان من خطر التوطين. األردن أعلن رفضه للعديد من 
زنود صفقة ترامب في شقها الفلسطيني، زدءًا من القدس، 
وصوالاً إلى قضيـــة الالجئين وحق العودة ورفض التوطين. 
مصـــر هي األخـــرى أعلنت رفضها االســـتجازة للمشـــروع 
األميركي – اإلســـرائيلي، ورفض حل قضية قطاع غزة، ولو 
على حســـاب شـــبر واحد من أرض ســـيناء. لذلك يتعرض 

• حرموا من حقهم في العمل في أكثر من س���بعين حرفة الفلسطينيون في لبنان إلى كل أشكال الضغط والحصار.
مهنة. زما فيها تلك التي ال تتوفر لها عمالة لبنانية محلية. 
ما يؤكد أن األمر ال يتعلـــق زتوفير فرص العمل للبنانيين، 

• حرم���وا من ح���ق العمل لحمل���ة الش���هادات الجامعية، زل فرض الحصار المعيشي على الالجئ.
زالتواطـــؤ مـــع النقازـــات المعنيـــة كالطـــب والصيدلية، 
والهندســـة. وكثيرًا ما طورد أطباء فلسطينيون متطوعون 
في المخيمـــات، زتهمة »ممارســـة الشـــعوذة« رغم أنهم 

• حرموا من حقهم في امتالك شقة سكنية، في ظل اكتظاظ اجتازوا وزنجاح امتحان الكولوكيوم في زيروت.
ســـكاني خانق في مخيمات، مازالت حدودها اإلدارية على ما 

• فرضت عل���ى المخيمات إجراءات حص���ار أمني، لتقنين هي عليه منذ أن أنشئت في اليوم التالي للجوء.
وتعقيد الحركة إلى المخيمـــات، كما فرضت على مخيمات 
الجنوب إجراءات ال شـــبيه لها في مـــكان آخر، زحيث يمنع 
عليهـــا إدخال مواد اإلعمار، زما في ذلـــك مصازيح اإلضاءة، 

واألسالك الكهرزائية ومواد الدهان وغيرها.
تحولـــت الحياة فـــي المخيمـــات إلى معســـكرات اعتقال 

جماعي، معزولة عن محيطها، مجتمعيًا، واقتصاديا.
الخطوة األخيرة [هل هي األخيرة حقًا؟] منع الفلسطيني من 
ممارسة كل أنواع المهن والحرف. زذريعة ضرورة الحصول 
على إجازة عمل؛ في خطوة مخالفة لقرارات الجامعة العرزية، 
ولقوانين ســـازقة كانت قد اتخذتها وزارة العمل. النتيجة 
الحتمية لكل هذا، فرض الحصار الشامل على الفلسطيني، 
مـــع ترك منفـــذ واحد أمامه، وهـــو الهجـــرة. زحيث يصبح 
لمش���روع أميركي – إس���رائيلي.• وضحية لحسابات محلية وفي الحالتين، يكون الفلس���طيني ه���و الضحية:• ضحية التهجير في حسازات الدولة اللبنانية هو البديل للتوطين. 
ضيقة. لكنه، وفي كل األحوال، لن يكون ضحية تستســـلم 

لقدرها.

خرافة التوطين الفلسطيني في لبنان
معتصم حمادة

ُسئلُت هذا السؤال: ما تفسيُرك لحبٍّ الفلسطينيين للجزائر، زمناسبة فوزها زبطولة 
إفريقيا يوم 19-7-2019م، فأنَت قد عشَت في الجزائر سنواٍت عديدة؟ أجبُت:

– يعود حبُّ الفلســــطينيين للجزائر والجزائريين إلى تشــــازه الشــــعبين في تجرزة 
النضال، فالجزائر زلد المليون ونصف شهيد،  عانْت الجزائُر من زطش االحتالل، ومن 

الحصار، ومن السجن والقهر، كذلك نحن الفلسطينيين.
– يعــــود ُحــــبُّ الفلســــطينيين للجزائرييــــن إلى أصالــــة الجزائرييــــن، ونصرتهم 
للفلســــطينيين، زــــدون أن يطلبــــوا ثمنــــا لنصرتهم، فهم ســــاعدوا، ويســــاعدون 

الفلسطينيين حتى اليوم. 
ت الجزائر حاضنة للنضال الفلســــطيني، اســــتضافت المؤتمرات، وأشرفت على  -ظلَّ
 ما سبق زال ثمٍن، 

ُّ
تخريج الدورات، وأعانت الثورة الفلســــطينية في كل المجاالت، كل

ٍة،  ولم يتدخل الجزائريون  يوما في الشــــأن الفلسطيني الخاص، فلم ُينصروا  وزال ِمنَّ
حززا فلسطينيا على آخر، زل كانوا ُدعاَة اتحاٍد!

– يعــــوُد حــــبُّ الفلســــطينيين للجزائرييــــن إلى موجــــِة الُكره التــــي يتعرض لها 
الفلسطينيون في كثيٍر من دول العرب، وإلى حمالت المضايقة التي يتعرضون لها، 
وكان آخرهــــا قبل أياٍم ، ما حدث في لبنان، وكأن الفلســــطينيين يقولون لكارهيهم 
ومبغضي قضيتهم: “خــــذوا العبرة والحكمة من المخلصين الجزائريين، عاشــــقي 

النضال الفلسطيني الشريف”!

تفسير.. حب الفلسطيني للجزابر
توفيق أبو شومر
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غزة/ االستقالل:
نظم فريق الجامعات الفلســـطينية في قطاع غزة، 
ورشة عمل لبحث ومناقشة تداعيات األزمة المالية 
الخانقة التي تعصف بالجامعـــات بفعل الظروف 

االقتصادية الصعبة.
ويضم الفريق جامعات اإلسالمية واألزهر، والكلية 
الجامعيـــة، حيث شـــاركت عـــدد مـــن المنظمات 
والهيئـــات واألكاديمييـــن واإلداريين من مختلف 

الجامعات في تلك الورشة.
وقـــال عبد الخالـــق الفرا رئيس جامعـــة األزهر في 

كلمًة له، إن األزمـــة المالية التي تمر بها الجامعات 
كارثية، ووصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التردي، 
داعًيا إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري من كافة 
الجهات إلنقاذ تلك الجامعات ومصير آالف الطالب 

واألكاديميين والعاملين.
فيما دعا ناصر فرحات رئيس الجامعة اإلســـالمية، 
إلى ضـــرورة تدخل المؤسســـات المانحـــة إلنقاذ 
مســـتقبل التعليم الجامعي في غزة، مشـــيًرا إلى 
أن هنـــاك آثارًا مهولـــة مترتبة علـــى توقف عمل 
المؤسسات األكاديمية في القطاع وهجرة العقول 

والكفاءات العلمية والمهنية إلى خارج القطاع.
ولفت إلـــى أن الوضـــع االقتصـــادي الصعب حرم 
اآلالف من خريجـــي الثانوية العامـــة من االلتحاق 
بالتعليم الجامعي لعدم مقدرتهم على دفع الرسوم 

الجامعية، رغم محاوالت الجامعات مساندتهم.
وأكد عدد من المشـــاركين خـــالل كلمات منفصلة 
على ضرورة التحرك من أجل دعم الجامعات وتجاوز 
المرحلة القاسية التي تمر بها في ظل تراجع الوضع 
االقتصادي. مشـــيرين إلى الخطـــر الحقيقي الذي 

يحدق بتلك الجامعات.

غزة/ االستقالل:
الفلســـطينيين  المقاولين  حذر رئيس اتحـــاد 
بقطـــاع غزة أســـامة كحيل، مـــن أن مقاولي غزة 
وصلوا لحافة اإلفالس ولم تعد إمكاناتهم تسمح 
لهم بمزيد مـــن الصبر والصمـــود وأصبح قطاع 
المقاوالت على وشك االنهيار التام ولم يعد قادرا 
على العمل في ظل عدم تسديد االرجاع الضريبي 

الذي تبلغ قيمته 60 مليون دوالر.
وأكـــد كحيل خالل مؤتمر صحفـــي بمدينة غزة 
الســـبت، أن االرجاع الضريبي حـــق لمقاولي غزة 
وبدون إلغاء التمييـــز بينهم وبين زمالئهم في 
محافظـــات الضفة الذين يســـدد لهـــم اإلرجاع 
الضريبـــي أواًل بـــأول ما يجعل اســـتمرار العمل 

مستحياًل.
وأوضح أن السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة 
الدولية والرسمية واألهلية مسؤولة عن معالجة 
هذا الملف وتســـديد المتأخرات المتراكمة من 

(12) عامًا ومقدارها تجاوز (60) مليون دوالر.
وناشـــد كحيل الرئيـــس محمود عبـــاس اتخاذ 
موقف بدعـــم مقاولي غـــزة ومنحهم حقوقهم 
من اإلرجـــاع الضريبي ومن نظام (GRM) المدمر، 
كما ناشد رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بالقيام 
بخطوة مماثلـــة لما قام به نظيـــره دولة رئيس 
الوزراء األسبق/ د. سالم فياض والذي وفر تموياًل 
مـــن االتحاد األوروبي عام 2008 لتســـديد قيمة 

االرجاع لمقاولي غزة.
كما طالب نقيب المقاولين جميع المؤسســـات 

المشـــغلة وبدون استثناء الغاء شـــرط الوجود 
على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات 

المطروحة من طرفهم.
 (GRM) وقال "ان آلية اإلعمار العقيمة المســـماة
ال يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب اإلسرائيلي 
فـــي فرص العمـــل، ولن يتم المشـــاركة في أي 
عطاء لدى أي مؤسســـة تشـــترط وجود المقاول 
علـــى (GRM) للســـماح له بشـــراء العطاء حيث 
40% أصبحوا معلقيـــن عليه والعدد في ازدياد 

متسارع".
وأوضح كحيل أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها 

مقاولو غزة بفعل االنقســـام والعدوان المستمر 
على غزة والحصـــار تجاوزت خالل (12) عامًا أكثر 
من (80) مليون دوالر، تتطلب تعويضًا ودعمًا من 

كافة األطراف ذات العالقة.
كمـــا طالـــب المجتمـــع الدولي وهيئـــات األمم 
المتحدة بالضغط على الجانب اإلسرائيلي إللغاء 
آلية إعمار غزة (GRM) والسماح باالستيراد الحر 

للمواد اإلنشائية.
وأضاف :"إننا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين 
بمحافظـــات غزة، وكافـــة األعضاء فـــي الهيئة 
العامة، مجتمعون على استحالة مواصلة العمل 

في المشاريع اإلنشـــائية بدون رفع الظلم الواقع 
علـــى مقاولينا والذيـــن لم يعد لديهم شـــيء 

ليخسروه أو طاقة لالستمرار في العمل".
كما أعلـــن رئيس اتحاد المقاولين بغزة أســـامة 
كحيل عن توقـــف العمل يوم غـــد االثنين في 
مشـــاريع "أونروا" ليوم واحد، وإمهالها أســـبوعًا 
لدفع قيمة الضريبة المضافة قبل الشـــروع في 
إضراب شـــامل حتى تحقيق مطالب المقاولين. 
وعبر كحيل، عن أسفه لعدم تجاوب وكالة الغوث 
مع مطالب اتحاد المقاولين بخصوص استحقاق 
االرجاعـــات الضريبية التي تمتنع الســـلطة عن 
االفـــراج عنها مما أدى الى شـــلل في أهم قطاع 

مشغل للعمالة في فلسطين.
وأكد كحيل أن االتحـــاد قرر عدة خطوات نقابية 
صارمة للحصول على حقوق المقاولين الذين لم 
يعودوا قادرين على دفع التزاماتهم تجاه العمال 
والموظفيـــن والُمورديـــن وكل جهـــات العمل 
الشريكة، موضحا أن توقف المقاولين عن العمل 
هو اجراء قســـري جراء عدم تمكنهم من اإليفاء 
بالتزاماتهـــم تجـــاه االخرين في ظـــل االنهاك 

المتواصل بفعل استمرار الحصار واالنقسام.
وأعلن اتحـــاد المقاولين عـــن مقاطعة عطاءات 
المؤسســـات الدولية التي تعتمد ألية اعمار غزة 
(GRM) كشرط للتعامل مع المقاولين، بوصفها 
شـــريكة في الحصار وتنفيذ سياســـة االحتالل 
المرفوضة في تحديد مـــن يعمل ومن ال يعمل 

في قطاع المقاوالت.

ناشد عباس واشتية لدعمهم

كحيل يحذر من إفالس المقاولين وانهيار قطاع المقاوالبل

االستقالل/ وكاالت:
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في 
 البرلمان أقر 

ّ
بث تلفزيوني مباشــــر السبت، أن

الجمعة ميزانية الدولة للعام 2019.
ويُنظر إلى الميزانية على أّنها اختبار حاسم 
لقدرة لبنان على معالجة ســــنوات من ســــوء 
اإلدارة االقتصادية والفســــاد اللذين أديا إلى 
تراكــــم واحد من أكبر أعبــــاء الدين العام في 
العالم، يعادل نحو 150% من الناتج المحلي 

اإلجمالي.
وكانت الجلسة قد بدأت بالتصويت على مواد 
مشروعها الـ98 ثم إقراره ليصبح نافًذا قبل أن 
ُتفّجر المــــادة »7« المخصصة لتحديد أصول 
إنفــــاق الهبــــات والقروض الخارجية مســــار 
التصويت، ليقّرر رئيــــس المجلس نبيه بّري 

بعد أخذ ورّد إرجاء التصويت عليها.
المتقاعدين  العســــكريين  وعلى وقع حراك 
ومحاوالتهــــم اقتحــــام محيط مقــــر مجلس 
النواب معترضين على المّس بمكتسباتهم، 
ووســــط إضراب شــــامل ومفتوح شل مرافق 
القطاع العام بدت عســــيرًة مهمــــة البرلمان 
في إقرار مشــــروع الموازنة العامة والموازنات 
الملحقــــة لعــــام 2019، رغم تعديــــل أرقام 
عــــدد من موازنات المؤسســــات العامة، وفقًا 
لمحاصصتها ما بين األحزاب التي تتقاســــم 

السلطة.
وكانــــت الحكومــــة اللبنانيــــة قــــد تعهدت 
بتنفيذ برنامج إصالحــــي يتضمن تخفيض 
عجز الميزانية بنسبة 5 في المائة على مدار 
5 ســــنوات، ووضــــع حد للخســــائر في قطاع 

الكهربــــاء وإصــــالح وترشــــيق اإلدارة العامة 
ومكافحة الفســــاد كجزء من إصالحات مالية 
واقتصاديــــة رئيســــية أوصى بهــــا مؤتمر 

(سيدر) للمانحين.
وكان مؤتمر (سيدر) للمانحين لدعم االقتصاد 
اللبناني قد عقد في باريس في العام الماضي 
قد أقر مســــاعدات وهبات لدعــــم االقتصاد 

اللبناني بقيمة تتجاوز 11 مليار دوالر.
يذكر أن لبنان يواجه أزمة في تصاعد الدين 
العام إلــــى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع 
اقتصــــادي حاد، وكان العجز في الموازنة في 
العام الماضي قد بلغ ستة مليارات دوالر، فيما 
بلغ الدين العام حتــــى نوفمبر الماضي نحو 
84.02 مليار دوالر، ما يشــــكل قرابة 150 في 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

االستقالل/ وكاالت:
كشـــف تقرير مغربي، أن قيمة التعويضات التي منحتها الدولة لضحايا االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان وذويهم بلغت نحو 200 مليون دوالر.
جاء ذلك في تقرير بعنوان: »منجز حقوق اإلنسان بالمغرب بعد دستور 2011«، قدمه وزير الدولة 

المكلف بحقوق اإلنسان المصطفى الرميد، في لقاء صحافي الخميس، بالرباط.
وبحســـب التقرير فإن قيمة التعويضات التي منحتها الحكومات المغربية المتعاقبة لضحايا 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وذويهم بلغ مليار و948 مليونًا و269 ألف درهم (حوالي 
200 مليـــون دوالر). ووصل عدد المســـتفيدين من التعويض المالي مـــن ضحايا االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق اإلنسان وذويهم 27 ألفا و754 مستفيدا، بحسب المصدر ذاته.
وعلى مســـتوى اإلدماج االجتماعي (إلحـــاق الضحايا بالوظيفة العمومية وتســـهيل إدماجهم 

بالمجتمع)، سجل التقرير 1417 حالة استفادت من توصيات اإلدماج.
ويقول المغرب، إن الدســـتور الجديد الذي أقرته البالد سنة 2011، يعتبر بمثابة ميثاق لحقوق 

اإلنسان، إذ تضمن 22 فصال عن حقوق اإلنسان.

االستقالل/ وكاالت:
أغلقت مؤشرات األسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت األمريكية الجمعة 

على انخفاض.
وأنهى مؤشــــر داو جونز الصناعي القياســــي جلســــة التداول 
منخفضــــا 68.36 نقطــــة، أو 0.25%، ليصل إلــــى 27154.61 

نقطة.
وهبط مؤشر ســـتاندرد آند بورز 500 األوســـع نطاقا 18.50 نقطة، أو %0.62، 

ليصل إلى 2976.61 نقطة.
وخســـر مؤشر ناسداك المجمع ألسهم التكنولوجيا 60.75 نقطة ، أو %0.74 ، 

ليصل إلى 8146.49 نقطة.

برلمــان لبنــان يقــّر موازنــة 2019 المغرب: 200 مليون دوالر تعويضابل 
لضحايا انتهاكابل حقوق اإلنسان

الجامعات تدق ناقوس الخطر
ورشة عمل لبحث األزمة المالية الخانقة لجامعابل غزة

األسهم األمريكية 

تغلق على تراجع
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االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة ديلي بيســـت، أمس 
الســـبت، أن حزب الله اللبناني نشـــر 
قواته علـــى طول الحدود الشـــمالية 
من جهة لبنان ومرتفعات الجوالن مع 
»إسرائيل«، استعداًدا لحرب محتملة 

بعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وبحســـب الصحيفـــة، فـــإن الحـــزب 
بدأ نشـــر قواتـــه في األيـــام األخيرة 
وأنه يســـتعد فعلًيا ألي أوامر تشير 
إلمكانية إطالق الطلقـــة األولى تجاه 

»إسرائيل«.
ونقلت عن قائـــد ميداني في الحزب 
قولـــه، إن هنـــاك 800 مقاتـــل على 
الحدود مع »إسرائيل، وأنهم جاهزون 
للطلقـــة األولى. مشـــيًرا إلـــى أنهم 
مســـتعدون لخوض حرب كبيرة وقد 
تكون مدمرة ســـواء لـ«إســـرائيل« أو 

لبنان.
وأشـــار إلى أن العقوبـــات على حزب 
اللـــه وإيران تجعل مـــن الحزب يفكر 
في مهاجمة »إســـرائيل«، رغم معرفة 
قيـــادة الحـــزب أن الحرب ســـتكون 
مغايـــرة للحـــروب الســـابقة والتـــي 
ستكون مدمرة للغاية. مضيفا »نعلم 

أن حرًبا جديدة ستؤدي إلى دمار كبير 
العقوبات  لكن  ولبنان،  لـ«إســـرائيل« 
التـــي تشـــل االقتصـــادي اإليراني 
وتتســـبب في خفض تمويل الحزب 
ودعمه ماليا، قد تجعل هذا السيناريو 

كابوًسا حقيقًيا«.
الملقب  الميدانـــي  القائد  وبحســـب 

باســـم »ســـمير«، فإن حزب الله قادر 
على فتـــح جبهة أخرى مـــن الجوالن 
إمكانيات كبيرة منها طائرات  ولديه 
بدون طيار وأسلحة مضادة للطائرات 
وللبوارج البحرية، مشيًرا إلى أنه اآلن ال 
توجد أي خطوط حمراء من قبل النظام 
الســـوري لفتح أي جبهة من الجوالن 

»إســـرائيل« كمـــا كان ســـابًقا.  ضد 
وتشـــير الصحيفة بحســـب مقاتلين 
من الحزب تحدثوا لهم، فإن رواتبهم 
خفضـــت للنصف، ولكن ال زال الحزب 
يحافظ على قوة عسكرية كبيرة جًدا. 
وأن الحـــزب في حال قصفـــت إيران، 

فإنه فوًرا سيرد بقصف »إسرائيل«.

صحيفة: حزب الله ينشر قواته على طول الحدود مع »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
عبـــرت حركة الّنهضة التونســـية، الســـبت، عن قلقها لعـــدم توقيع رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي، على تعديالت قانون االنتخاب، رغم انتهاء 

المدة القانونية لذلك.
ودعت الحركة الكتل البرلمانية واألحزاب إلى المســـارعة باالجتماع والتشاور 
من أجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج 

منها. 
جاء ذلك وفق بيان صادر عن حركة الّنهضة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، 

السبت. 
يأتـــي ذلك بعد يوم مـــن نهاية اآلجال القانونية دون توقيع السبســـي على 

التعديالت في القانون االنتخابي، ودون إبداء األسباب.
وحزيــــران الماضي، صادق البرلمان التونســــي على جملــــة من تعديالت 
مســــت القانون االنتخابي، أثارت جدال واسعا، قبيل أشهر قليلة من موعد 
االنتخابات المقبلة، ومعارضة شــــديدة من أحــــزاب ومنظمات وجمعيات 

تونسية. 
يشار أنه إذا لم ينشر القانون االنتخابي في صيغته المعدلة بالرائد الرسمي 
(الجريدة الرســـمية)، االثنين القادم، فإن هيئـــة االنتخابات مضطرة لتطبيق 

القانون ما قبل التعديالت.
وتنطلق غدا اإلثنين مرحلة قبول الترشحات لالنتخابات التشريعية.

النهضة: قلقون لعدم 
توقيع السبسي تعديالت 

قانون االنتخابات

االستقالل/ وكاالت:
أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي 
بطرابلس عن قلقـــه إزاء »الترتيبات التي يتم 
إعدادهـــا لتصعيد عســـكري مـــن قبل قوات 
معتديـــة على العاصمة طرابلس«، في إشـــارة 
إلى قـــوات اللواء المتقاعـــد، خليفة حفتر، في 
وقت تتواصل فيه اشتباكات متقطعة جنوب 

طرابلس مع مليشياته.
وأضاف الرئاســـي، في بيان له السبت، أن تلك 
الترتيبات تشـــمل ضربات جوية تســـتهدف 
المرافـــق المدنية الحيوية بمـــا في ذلك مطار 
معيتيقة الدولي، مؤكـــدًا على جاهزية قوات 

الوفاق لـ«صد العدوان الجديد«.
وحمل الرئاســـي البعثـــة األممية فـــي ليبيا 
والمجتمـــع الدولي المســـؤولية عن صمتهم 
»تجاه ما سوف يحدث في صفوف المدنيين«.

وجاء بيان الرئاسي بعد يوم من نشر المجلس 
األعلـــى للدولة معلومات وصلته بشـــأن إعداد 
حفتر لحملة عســـكرية بدعم فرنسي ومصري 
البيان السداســـي الذي  وإماراتي، مســـتنكرًا 
شـــاركت فيه هذه الدول الثـــالث يوم الثالثاء 
الماضـــي ودعت فيـــه لوقف القتـــال وإعادة 
المســـار السياســـي لحل األزمة في ليبيا. إلى 
ذلك شـــهدت محاور القتـــال جنوب طرابلس، 

ال ســـيما في محـــور الخلـــة، مســـاء الجمعة، 
اشتباكات لعدة ســـاعات بسبب محاولة قوات 

حفتر التقدم واالستيالء على مواقع جديدة.
وفيما أعلن المتحدث باســـم قيادة قوات حفتر، 
أحمد المسماري، ليل السبت في مؤتمر صحافي، 
عن ســـيطرة قوات حفتر على معسكر اليرموك 
بمحـــور الخلـــة، نقلت قنـــاة »فبرايـــر« التابعة 
لحكومة الوفاق مشاهد صباح السبت من داخل 
معسكر اليرموك، وأكدت القناة على لسان قادة 
محاور القتال بقوات الحكومة تمكنهم من صد 
هجوم عنيف على المعســـكر واسترداده بعد 

ساعات من اضطرارهم لالنسحاب منه.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة 
العربيــــة الســــعودية اســــتقبال قوات أميركيــــة لرفع مســــتوى العمل 

المشترك.
ونقلت وكالة "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله بأنه 
"انطالقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والواليات 
المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة 
واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســــعود القائــــد األعلى لكافة القوات العســــكرية على 

استقبال المملكة لقوات أميركية".
وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى العمل المشترك في 

الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها. وفق تعبيره.

السعودية توافق على استقبال 
قوات أميركية »لتعزيز أمن المنطقة«

المجلــس الرئاســي الليبــي قلــق
 مــن حشــد حفتــر لـ »عــدوان جديــد«

االستقالل/ وكاالت:
خلصـــت ندوة دوليـــة حول خطة "الســـالم" 
األميركيـــة إلـــى أن الرئيس دونالـــد ترامب 
يســـعى عبر تلك الخطة المعروفـــة إعالميا 
باســـم "صفقة القرن" إلى تأســـيس تحالف 
إقليمي مـــن دول عربية و"إســـرائيل" بحجة 

محاربة اإلرهاب.
ونظمت الندوة أكاديميـــة العالقات الدولية 
بمدينـــة إســـطنبول التركية تحـــت عنوان 
"صفقـــة القـــرن.. المســـارات والتحديـــات" 
وشارك فيها عشـــرات الكتاب والصحفيين 

من األتراك والعرب.
وقـــال مديـــر مركـــز الزيتونة للدراســـات د. 
محســـن صالح إن تصـــورات رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو -والتي تبناها 
ترامـــب- كثيرًا منها ليســـت جديـــد، وهي 
قديمة حديثة، فكلمة صفقة القرن مصطلح 

قديم يعود استخدامه إلى عام 2006.
وأوضح الخبير العربي أن الصفقة تقوم على 
خمسة أركان، أولها يركز على الحكم الذاتي 
للفلســـطينيين في الضفـــة الغربية وقطاع 
لـ"إســـرائيل"،  أراضيهم  غزة وتتبع ســـيادة 
ويشـــترط عـــدم وجـــود جيـــش أو أي قـــوة 

فلسطينية على األرض.
أما ركنها الثاني فيتمحور حول االستثمارات 
التي مثلها مؤتمـــر المنامة الذي عقد مؤخرا 
بالعاصمـــة البحرينيـــة، أما الثالـــث فيكمن 
فـــي تصفية كل قضايا الحـــل النهائي بين 
الطرف اإلســـرائيلي والفلسطيني من خالل 
شطب حق العودة، وأن تكون القدس عاصمة 
للكيـــان الصهيوني، ومواصلة سياســـة بناء 

المستوطنات في الضفة الغربية.
ويقوم الركن الرابع علـــى فكرة التطبيع قبل 
التســـليم، وقـــد حاولـــت اإلدارة األميركيـــة 

"الحصول على موافقة الدول العربية قبل أن 
يطرحوا أسفار الصفقة بشكل رسمي، لذلك 
كان هناك ضغط عام 2018 على السعودية 
واإلمـــارات من أجـــل الصفقـــة، وعمليًا يراد 
تطبيع رســـمي مع الكيان اإلسرائيلي والدول 

العربية لاللتفاف على القرار الفلسطيني".
وأضـــاف د. صالح أن الركـــن الخامس يقوم 
على إنشاء تحالف إقليمي عالمي يتكون من 
اإلرهاب،  لمحاربة  وإســـرائيل  العربية  الدول 
للقيام من خاللـــه "بمحاربة حـــركات التحرر 
واســـتنزاف طاقات األمة بعيدًا عن المشروع 
الصهيوني الذي يجب أن يبقى مركز الصراع 

في المنطقة".
البحرين نهاية يونيو/حزيران  واســـتضافت 
الماضـــي مؤتمر المنامة لمناقشـــة الجوانب 
االقتصاديـــة للخطـــة األميركية، بمشـــاركة 
عربية رسمية محدودة ذات تمثيل منخفض. 

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، السبت، إن تحركات بالده في الخليج عقب 

احتجاز ناقلة نفط بريطانية تدعم القوانين البحرية الدولية.
وذكر ظريف، في تغريدة عبر حســــابه على »تويتر«، أنــــه »على العكس من القرصنة التي 
حدثت في جبل طارق، فإن تحركاتنا في الخليج الفارسي تدعم القوانين البحرية الدولية«.

وأضاف: »كما قلت سابقا في نيويورك، إن إيران هي التي تدعم األمن في الخليج، ومضيق 
هرمز«.

كما طالب ظريف بريطانيا بالتوقف عن كونها »امتدادا لإلرهاب االقتصادي األمريكي«.
وفتحت إيران الســــبت تحقيقا بشأن ناقلة ترفع العلم البريطاني تم احتجازها في مضيق 

هرمز.
واعتبرت لندن احتجاز الناقلة أمرا »غير مقبول«، ونصحت السفن البريطانية بالبقاء »خارج 

منطقة مضيق هرمز لفترة موقتة«.
وكانــــت إيران قد أعلنت مســــاء الجمعة، توقيــــف ناقلة نفط بريطانيــــة لـ«عدم مراعاتها 

القوانين البحرية الدولية«.
 األوروبيون السبت إيران على اإلفراج عن ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني احتجزتها 

ّ
وحض

في مضيق هرمــــز، في خطوة اعتبرتهــــا بريطانيا »خطيرة« ونصحت على إثرها ســــفنها 
بتجنب المضيق.

أبرزها تحالف عربي «إسرائيلي»

هذه أركان خطة السالم األميركية الخمسة
ظريف: تحركاتنا في الخليج

 تدعم القوانين البحرية الدولية
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غزة / االستقالل
انضم النجم محمود فحجان إلى صفوف فريق كرة القدم في نادي نماء الرياضي 

قادمًا من فريق خدمات خانيونس لمدة موسم واحد.
وجاء توقيع فحجان على كشوفات االنضمام لنماء بحضور والد الالعب، و أ.موسى 
البـــرش مدير النادي، وم. إيهاب أبو الخير عضـــو مجلس اإلدارة والكابتن محمد 

قشطة مدير الكرة. 
وأعرب فحجان عن ســـعادته باالنضمام لصفـــوف نماء، متمنيًا أن يكون بمثابة 
اإلضافة القوية للفريق خالل الموســـم المقبل، في ظل ســـعي الفريق لتقديم 

مستوى مميز في ظهوره األول في دوري الدرجة األولى.
وقـــّدم فحجان شـــكره إلدارة نماء على التواصل المميـــز وتذليل كافة العقبات 
النضمامه للفريق، مشيدًا بإمكانات الفريق المميزة، من خالل جهاز فني وإداري 
على أعلى مســـتوى، ونجوم قادرين على تقديم مســـتوى مميز خالل الموســـم 

المقبل.
ويعتبر انضمـــام فحجان بمثابة اإلضافة القوية والمميـــزة للفريق لما يمتلكه 

الالعب من مهارات وخبرات كبيرة تمّكنه من خدمة الفريق بشكل كبير.
وصعد نماء لــــدوري الدرجة األولى ألول مرة فــــي تاريخه وبدأ الفريق مرحلة 
اإلعداد، وتعاقد مع عديد النجوم للفريق ليدافعوا عن ألوانه في دوري الدرجة 

األولى.
وأعلن نـــادي األمل الرياضي عن تعاقده مع المهاجـــم مهيب أبو حيش, خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية الحالية, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع 

غزة 2020-2019.
ووّقع أبو حيش على كشـــوفات األمل لمدة موسم واحد, قادًما من خدمات رفح, 

الذي لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي.
وُيعـــّد المهاجم أبو حيش إضافة جيدة لألمل, الســـاعي للظهور بشـــكل قوي 

الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".
يشار إلى أن أبو حيش يمتلك خبرات كبيرة في المالعب الغزية, إذ سبق له اللعب 
مع أندية شـــباب رفح, والصداقة, وجماعي رفح, وخدمات الشاطئ, والقادسية, 

وخدمات خانيونس.

رام الله / االستقالل:
بـــدأ المنتخب الفلســـطيني األول 
لكـــرة القـــدم،  تدريباتـــه علـــى 
اســـتاد فيصل الحسيني بمدينة 
الـــرام بالضفة الغربيـــة المحتلة، 
التي  لبطولة غرب آسيا  استعدادا 
تســـتضيفها العراق خالل الفترة 
من 2 إلى 14 آب/ أغسطس المقبل.
الجزائري  الفنـــي  المديـــر  وقـــاد 
نورالديـــن ولـــد علـــي، تدريبـــات 
بشـــكل  ســـتقام  التي  المنتخب 
يومي حتى موعد الســـفر، ســـواًء 
إلى معســـكر خارجي قصير أو إلى 

العراق مباشرة.
المنتخـــب  تشـــكيلة  وتعتمـــد 
الفلسطيني على نفس المجموعة 
التـــي شـــاركت مـــع الفدائي في 
الفترة السابقة، حيث يتواجد في 
حمادة  رامي  الحارســـين  الحراسة 
وتوفيق علـــي، والالعبين ســـامح 

وموســـى  درويش  ومحمد  مراعبة 
فيراوي وعبـــد اللطيف البهداري، 
وشـــادي شـــعبان ومحمد يامين، 
ومحمود أبـــو وردة، فيمـــا ينتظر 
أن يحدد الجهـــاز الفني الالعبين 

ســـينضمون  الذين  المحترفيـــن 
لصفوف الفدائي.

وكانت قرعة التصفيات اآلسيوية 
المشـــتركة لـــكأس العالم 2022 
آســـيا 2023  وكأس  قطـــر،  فـــي 

فـــي الصيـــن، أوقعـــت المنتخب 
الفلسطيني في المجموعة الرابعة 
إلى جانب منتخبات: ســـنغافورة، 
أوزبكســـتان،  فلســـطين،  اليمن، 

السعودية .

غزة / االستقالل:
رّشح االتحاد الفلسطيني لكرة القدم الحكم الدولي سامح القصاص, للُمشاركة 
في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للرجال لكرة القدم, والتي تستضيفها مدينة 
أربيل العراقية مطلع أغســـطس القادم. ويستعد القصاص لُمغادرة قطاع غزة 
والســـفر عبر معبر رفح البري, يوم غد االثنين, ليلتحق بزميله الحكم المســـاعد 
أمين الحلبي ابن مدينة القدس المحتلة. وتعتبر هذه المشاركة الثانية للحكم 
القصاص في حال تمكن من الســـفر, حيث ســـبق له إدارة مباريات بطولة غرب 

أسيا لكرة القدم للسيدات  والتي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة.

»الوطني الفلسطيني« يبدأ التحضير لبطولة غرب آسيا

الحكم الغزي »سامح القصاص« 
يستعد لمشاركة آسيوية جديدة

نمــاء يضــم »فحجــان« واألمــل يتعاقــد مــع »أبــو حيــش«

االستقالل/ وكاالت:
قضى المهاجــــم بغداد بونجــــاح، الدقائق 
األخيرة من مواجهة كــــوت ديفوار، في دور 
الثمانية لكأس األمم األفريقية لكرة القدم، 
وهو يبكي على مقاعد البدالء، ويفكر في أنه 
ربما سيكون الســــبب في خروج الجزائر من 

البطولة.
لكن دموع مهاجم السد القطري، البالغ عمره 
27 عاما تحولت من اليأس إلى الفرح بعدما 
أحرز هدف الجزائر الوحيد في النهائي أمام 
السنغال أمس، ليقودها للقب للمرة الثانية 

في تاريخها بعد 1990.
ولم يحظ بونجاح بالســــعادة طيلة البطولة، 
فبعد التســــجيل في مواجهة كينيا في أول 
مبــــاراة للجزائر تعرض لالنتقادات بســــبب 

افتقاره للفاعلية أمام المرمى.
لكن األســــوأ جــــاء فــــي دور الثمانية عندما 
حصل على ركلة جزاء كان يمكن أن تزيد من 

تقدم الجزائر إلى 2- 0 لكنه أهدرها.
وأهــــدر فرصة أخــــرى بعد ذلــــك من وضع 
انفراد ثم أدركت كوت ديفوار التعادل وتم 
استبدال بونجاح وقضى باقي دقائق المباراة 

وهو يبكي.
ولحسن حظه حسمت الجزائر الفوز بركالت 
الترجيــــح وخــــرج جمــــال بلماضــــي مدرب 

المنتخب للدفاع عن مهاجمه.

وقــــال "اخترت بونجاح ألنــــه يجتهد كثيرا. 
ســــاهم في جميع أهدافنا وأحرز أهدافا في 

التصفيات".
وتابع: "بونجاح مهاجم رائع ومجتهد. إهدار 

ركلة جزاء ال يقلقني".
لكن األمر كان مختلفا تماما بعدما هز بونجاح 
الشباك في الدقيقة الثانية بتسديدة غيرت 
اتجاهها ليحســــم فوز الجزائــــر 1 ـ 0 على 
الســــنغال ويجلب اللقب الــــذي لم يعتقد 
كثيرون أن الفريق العربي قادر على حصده 

قبل عدة أشهر.
وقــــال: بونجاح: "جئت هنــــا للقتال من أجل 

الجزائر. ال يوجد أي حافز آخر".

وأضاف "سأقاتل دائما من أجل الجزائر".
يذكــــر أن المنتخب الجزائــــري ظفر بكأس 
أمم إفريقيــــا 2019، بعد فوزه فــــي المباراة 
النهائية على الســــنغال(1-0) في اســــتاد 

القاهرة .
وســــجل بغداد بونجاح هدف اللقاء الوحيد، 
فــــي الدقيقة الثانية، لتحــــرز الجزائر لقبها 
الثانــــي فــــي تاريــــخ البطولة، بعدما توجت 

باألول عام 1990 على أرضها .
بينما فشل المنتخب السنغالي في التتويج 
بأول لقب، علًما بأنه وصل للنهائي أيضا عام 
2002، عندما خســــر بــــركالت الترجيح أمام 

الكاميرون .

االستقالل/ وكاالت:
 أكدت وســـائل اإلعالم اإلنجليزية ، أن نادي أســـتون فيال اإلنجليزي حســـم صفقة التعاقد مع 

المصري الدولي محمود حسن واسم الشهرة “تريزيجيه” مهاجم وجناح قاسم باشا التركي.
وذكرت صحيفة “التلجراف” اإلنجليزية الموثوقة أن أستون فيال توصل التفاق نهائي مع نادي 
قاسم باشا التركي لنقل المصري محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف الفريق اإلنجليزي العائد 
حديثًا للبريميرليج. وتابعت الصحيفة اإلنجليزية أن أستون فيال وافق على دفع مبلغ قيمته 8.75 
ماليين جنية إســـترليني مقابل الحصول على خدمـــات تريزيجيه جناح ومهاجم منتخب مصر 

الدولي ونادي قاسم باشا التركي .
وكشفت التلجراف أن تريزيجيه ســـوف يطير إلى إنجلترا األسبوع القادم من أجل الخضوع إلى 

الفحوصات الطبية وإكمال انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف أستون فيال.
وارتبط أســـم تريزيجيه بالرحيل عن صفوف قاسم باشا واالنتقال إلى خطوة أكبر على المستوى 
العالمي واألوروبي بعد تألقه مع الفريق التركي على مدار الموســـمين الماضيين وظهوره بشكل 

جيد مع منتخب مصر الفترة الماضية .

»بونجــاح« مــن البكــاء إلــى قمــة المجــد أستون فيال يحسم 
صفقة المصري تريزيجيه
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي 
المحتلة »بتسيلم« نتائج التحقيق الخاصة بإصابة الطفل عبد 
الّرحمن شتيوي (9 أعوام) في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية 

المحتلة األسبوع الماضي.
 

ّ
وقــــال المركز في بيان صحفي: إن« نتائــــج التحقيق تثبت أن
ا وأصاب الطفل عبد الرحمن شتيوي في  ا أطلق عياًرا نارّيً جندّيً
رأســــه حين كان يلعب عند مدخل أحد منازل قرية كفر قّدوم 
في األســــبوع الماضي خالل التظاهرة األسبوعّية التي يقيمها 

أهالي القرّية«.
وأضاف أن الطفل عبد الرحمن هو الضحّية األخيرة لسياســــة 
إطالق الّنار المنفلتة التي يطّبقها الجنود اإلسرائيليون، حيث 
يســــتخدمون األعيرة النارّية أيًضا في حاالت ال تشــــّكل خطًرا 

عليهم أو على غيرهم.
وتابع »في يوم الجمعة الموافق 12.7.19 نحو الّســــاعة 13:30 
ا احتجاًجا  جرت في كفر قّدوم تظاهرة ينظمها السّكان أسبوعّيً

على إغالق جيش االحتالل الطريق الّرئيس الذي يصل القرية 
لمدينة نابلس مركز المحافظة.

وأردف قائــــاًل: »خــــالل التظاهرة رشــــق بضعة عشــــرات من 
الشــــّبان الحجارة نحو عدد من الجنود المنتشرين على سفوح 
جبــــل في أطراف القرية تفصلهم بضعة عشــــرات من األمتار 
عــــن المتظاهرين، وأطلق الجنود نحــــو المتظاهرين الّرصاص 
المعدنّي المغّلف بالمّطــــاط وخالًفا للعادة في تظاهرات كفر 

قّدوم الّسابقة أطلق الجنود واباًل كثيًفا من األعيرة النارّية«.
وأشــــار إلى أنه على ُبعد نحو 100 متر من الشّبان تحت شجرة 
زيتون في منحدر الشارع جلس أحد سّكان كفر قّدوم مع ولديه 
(توأمان في الـ 10 من عمرهما) وقبالتهم على ُبعد نحو عشــــرة 
أمتــــار منهم كان الطفل عبد الرحمن شــــتيوي جالًســــا يلعب 
بقطعة خشــــب عند مدخــــل أحد المنازل الواقعــــة في أطراف 

القرية.
وأضاف »نحو الّســــاعة 14:20 عندما بدأت تتفــــّرق التظاهرة 
الّرئيســــية التي جرت على ُبعد نحــــو 200 متر من عبد الرحمن 

ا وأصابه في رأسه فوقع أرًضا   عياًرا نارّيً
ّ

شــــتيوي، أطلق جندي
من فوره، ســــارع إليه الّرجل الذي كان يجلس قريًبا منه وشاّب 
آخر وأخلوه إلى سّيارة إسعاف كانت تنتظر في نهاية منحدر 

الشارع«.
وأوضــــح أن الطفل شــــتيوي نقل إلى مستشــــفى رفيديا في 
نابلس وهــــو فاقد للوعي، وهناك خضــــع لعملّية جراحّية في 
رأسه، وال يزال في غيبوبة، حيث ُنقل موصواًل بأجهزة التنّفس 
االصطناعّي إلى قســــم العناية المكّثفة في مستشــــفى »تل 

هشومير«.
وأشار »بتسيلم« إلى أنه في تصريح لوسائل اإلعالم أنكر جيش 
االحتــــالل إطالق أعيرة نارّية، بل تنّصل من أّية مســــؤولّية عن 

الحادثة.
 الجنود استخدموا 

ّ
وفي تعقيب نشــــره جيش االحتالل زعم أن

»شــــّتى وسائل تفريق المظاهرات، وأّنه وصل تبليغ عن جريح 
 العاشرة تقريًبا«.

ّ
في سن

وقال مركز »بتســــيلم« إن إصابة الطفل شــــتيوي هي نتيجة 

مباشرة لسياســــة إطالق الّنار المخالفة للقانون التي يطّبقها 
 مبّرر 

ّ
جيش االحتالل في األراضي المحتّلة، والتي تسمح دون أي

بإطالق األعيرة النارّية على فلسطينّيين ال يشّكلون خطًرا على 
أحد، لم تتغّير هذه الّسياسة رغم ثبوت نتائجها الفّتاكة إذ راح 

ضحّيتها عشرات الشهداء وآالف الجرحى من الفلسطينّيين.
 تعليمات إطــــالق الّنار تقّيد 

ّ
وأضــــاف »يتباهى الجيش بــــأن

ا  استخدام األعيرة النارّية لحاالت معّينة فقط، كما يلّوح مزهّوً
بوجود جهاز لتطبيــــق القانون ُيفترض أن يّتخذ إجراءات ضّد 

جنود تصّرفوا خالًفا لهذه التعليمات«.
 مضمون: 

ّ
وتابع »لكن هذه كّلها تصريحات جوفاء خالية من أي

في أحيان كثيرة تعليمات إطالق الّنار ليســــت سوى حبٍر على 
ورق وجهاز تطبيق القانون ليس سوى جهاز لطمس الحقائق 

واإليهام بإجراء تحقيقات«.
ــــا هو الطفل  وأشــــار إلــــى أن آخر ضحايا هذه السياســــة حالّيً
شتيوي، لكن إذا لم تتغّير هذه الّسياسة فلن يمّر وقت طويل 

حتى تقع الضحّية القادمة. بحسب البيان.

مـــا أدى إلصابة الصحفية عرقاوي وعدد آخر باالختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان الوزير وليد عساف.

إلى ذلك،  اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي، قبل ظهر السبت، مخيم شعفاط وسط 
القدس المحتلة من جهة الحاجز العســـكري الثابت قرب مدخل المخيم. وأفاد مراسلنا 
بأن دوريات عسكرية راجلة ومحمولة اقتحمت المخيم وشرعت بدهم الشارع الرئيسي 
الممتد من الحاجز العســـكري وحتى ضاحية راس خميس، ما تســـبب بحالة من التوتر 

والفوضى في المنطقة.
وأبدى سكان المخيم تخوفهم من تنفيذ االحتالل حملة تنكيل بهم وبتجار المنطقة. 
من جهة ثانية، دعت جماعات منضوية في إطار ما يســـمى "اتحاد منظمات الهيكل" 
المزعوم، أنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد األقصى 
المبارك اليـــوم األحد تزامًنا مع مناســـبات تلمودية تهويدية. ويصـــادف اليوم لدى 
اليهود المتطرفيـــن، موعد تلمودي ُيعد مقدمة ألخطر المواســـم التهويدية، وهو ما 

يسمى يوم "صوم تموز"، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل" المزعوم.
وتســـتغل "جماعات الهيكل" يوم الســـابع عشـــر من تموز (يوم الصـــوم) في تهويد 
المسجد األقصى وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة، ومنها تكثيف 
االقتحامات المركزية والبرامج االرشـــادية، كما ســـيتم تنظيم مسيرة تهويدية كبيرة 
حول أسوار القدس القديمة. ويشهد المســـجد األقصى يومًيا عدا (الجمعة والسبت) 
اقتحامات استفزازية للمســـتوطنين المتطرفين بحراسة مشددة من قوات االحتالل، 

فيما تزداد وتيرتها خالل فترة األعياد اليهودية.

وســـط هتافات صدحت بها حناجر المعتصمين تدعو 
لوقـــف اإلجراءات الظالمـــة بحق العمالة الفلســـطينية 
في لبنان، بمشـــاركة ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية 
وفعاليات وطنية عن الالجئين والمرأة والشباب والعمال، 
وأكـــد عضو اللجنـــة المركزيـــة للجبهـــة الديمقراطية 
ومســـؤولها في محافظة شـــرق غزة عبـــد الحميد حمد، 
الرفـــض المطلق لإلجراءات التـــي اتخذتها وزارة العمل 
اللبنانية بمالحقة أرباب العمل والعمال الفلســـطينيين 
ومنعهم من مزاولة المهـــن المختلفة باعتبارهم عمالة 
أجنبية، بما يفتح الباب واســـعًا أمام سياســـة التجويع 

والحرمان والقهر وعدم العيش بحياة كريمة. 
وأشـــار حمد فـــي كلمته إلى أن خطورة هـــذه اإلجراءات 
تأتـــي في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط األميركية 
واإلســـرائيلية علـــى شـــعبنا فـــي إطار صفقـــة ترامب 
-نتنياهـــو لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق 

العودة وتمرير مخططات التوطين والتهجير.
وأكـــد على ضـــرورة مســـاندة تحركات أبناء شـــعبنا 
الالجئ بالمخيمات الفلســـطينية فـــي لبنان في إطار 
تحركاتهم الجماهيرية والشـــعبية السلمية وإطالق 

سلســـلة من الفعاليات الشـــعبية الهادفة لتحشيد 
الـــرأي العام المحلي والدولـــي للضغط على الحكومة 
اللبنانية ومؤسساتها المختلفة لالستجابة للمطالب 
المشروعة للعمال وأرباب العمل بوقف كل اإلجراءات 
التي تتعارض مـــع مبدأ الحيـــاة الكريمة وتتناقض 
مـــع مبادئ حقـــوق اإلنســـان والقوانيـــن والمواثيق 
الدولية بما فيها حق العمل وتوفير متطلبات الحياة 

اإلنسانية الكريمة.
وشـــدد حمد علـــى أن الالجئ الفلســـطيني هـــو عامل 
استقرار لالقتصاد اللبناني، وأن الوجود الفلسطيني في 
مخيمـــات لبنان هو وجود مؤقت مع إدراكنا العميق بحق 
العودة والتعويض إلنهاء معاناة شعبنا المستمرة ألكثر 

من سبعين عامًا من التشريد والتهجير.
وثمن حمـــد بعض المواقـــف التي صـــدرت مؤخرًا من 
الرسمية والحكومية والشخصيات والفعاليات  الجهات 
اللبنانية الداعية لوقف السياسة التدميرية والتمييزية 

بحق الالجئين الفلسطينيين.
وطالب األمم المتحدة واألونروا والمؤسســـات الحقوقية 
بالمخيمـــات  المتفجـــر  الموقـــف  إلنقـــاذ  بالتحـــرك 

الفلســـطينية فـــي لبنـــان، والضغـــط علـــى الجهات 
اللبنانيـــة للتراجع عن قرار إجازة العمل، وتوفير مقومات 
الحيـــاة الكريمـــة، ومراعـــاة الظروف الخاصـــة لالجئين 
الفلســـطينيين باعتبارهـــم مقيميـــن فـــوق األراضي 
اللبنانية بشـــكل قســـري وهم جزء من شعب شقيق له 

قضية وعنوان، وليسوا أجانب.
من جهته، حذر عضو المكتب السياســـي لحزب الشعب 
الفلسطيني وليد العوض، الجهات اللبنانية من التالعب 
الفلســـطينيين وحقوقهم اإلنسانية  بحقوق الالجئين 
واالجتماعية، مشـــيرًا إلى التحـــركات الجماهيرية التي 
تشـــهدها المخيمات الفلســـطينية في لبنان الرافضة 
إلجراءات وزير العمل اللبناني ضد العمال الفلسطينيين 

المقيمين في لبنان.
وأوضح العوض في كلمة القوى الوطنية واإلســـالمية أن 
الفلسطيني يشكل ركيزة أساسية في الحياة اللبنانية، 
مشـــيرًا إلى أن قرار وزارة العمل سيكون له تبعات على 
الشـــعب اللبناني. ووجه التحية لمجلس النواب اللبناني 
ورئيســـه نبيه بري وكافة الوزراء اللبنانيين الذين وقفوا 

ضد القرار.

»بيتسليم« يكذب رواية جيش االحتالل حول إصابة الطفل شتيوي

رام الله/ االستقالل:
ندد عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
عضـــو المكتب السياســـي للجبهة الديمقراطية تيســـير 
خالد، بالتصريحات التي أدلى بها مبعوث اإلدارة األمريكية 
لمفاوضات السالم في الشـــرق األوسط جيسون غرينبالت 
في حديث لشـــبكة PBS اإلخباريـــة األمريكية، التي ادعى 
فيها أن »إســـرائيل« ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، 
إذ لـــم ترتكـــب أي أخطـــاء تجاههـــم خالل عقـــود النزاع 
وأنها ضحية وليســـت طرفا يتحمل المســـؤولية وأنها منذ 
تأسيســـها تعرضـــت لهجمات متكررة وال تـــزال تتعرض 
لهجمات إرهابية »! وأنه ال يتذكر حتى حالة واحدة أخطأت 
فيها »إسرائيل« أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا كانت هناك 
أخطاء فإن تل أبيب تفعل كل ما بوسعها إلصالحها!. وفق 

قوله.
وأضاف في بيان له الســـبت: يبدو أن غرينبالت بحاجٍة إلى 

مـــن يحيله إلى أصل اإلرهـــاب في المنطقة، بـــدءًا بجرائم 
منظمات االرهاب الصهيوني في دير ياســـين 1948 حيث 
ارتكبت عصابات االرهاب الصهيوني جريمة مروعة وصفها 
المؤرخ البريطاني آرنولد توينبي، الذي يعتبر بإجماع دولي 
أحـــد أهم المؤرخين في القرن العشـــرين، بأنها مشـــابهة 
للجرائم التي ارتكبها النازيـــون ضّد اليهود، مرورًا بجرائم 
صبرا وشـــاتيال 1982 التي جرت بإشراٍف مباشٍر من رئيس 
الوزراء االســـرائيلي األسبق أرئيل شـــارون، وانتهاًء بجرائم 
العدوان علـــى قطاع غزة وتقرير غولدســـتون حولها، الذي 
أدرج بكثيـــٍر مـــن التفاصيل تلك الجرائم فـــي إطار جرائم 

الحرب الموصوفة.
وتابع خالد: إن غرينبالت يكشـــف عن صهيونيته وانحيازه 
األعمى إلسرائيل بشكل عام واليمين االسرائيلي المتطرف 
ومنظمات اإلرهاب اليهودي بشـــكل خاص، التي تتخذ من 
البؤر االســـتيطانية مـــالذاٍت آمنًة لممارســـة جرائمها ضد 

الفلســـطينيين، بما في ذلك حرق عائـــالت بأطفالها، كما 
كان في دوما عام 2017، عندما يعلن معارضته الســـتخدام 
مصطلح »المســـتوطنات« في الضفة الغربيـــة، ويعلن أنه 
ُيفضل مصطلح »البلدات والضواحي«، وأن الضفة ليســـت 

 عليها«.
ٌ
أراضي محتلة، بل »أراٍض ُمتنازع

وأكد تيســـير خالد أن »غرينبالت يمارس الكذب والتضليل 
عندمـــا يزعم أنه عقـــد العديد من اللقاءات مع مســـؤولين 
فلســـطينيين فـــي المنطقـــة يتخوفون مـــن اإلعالن عن 
تأييدهم لخطـــة الســـالم األمريكية الجديـــدة المعروفة 
إعالميًا بـ«صفقة القرن«، وطلبوا منه عدم الكشـــف عن هذه 
االجتماعـــات، وتحداه أن ُيعلن أســـماء هؤالء المســـؤولين 
المزعوميـــن الذيـــن يدعي اللقـــاء بهم غيـــر ُأولئك الذين 
التقاهم في ورشـــة المنامة، التـــي انعقدت نهاية حزيران 
وشـــارك فيها نفٌر محدوٌد من العمالء الذين يعيشون على 
هامش المجتمع في حماية جيش االحتالل والمستوطنين«.

غزة/ االستقالل:
أعلن رئيـــس جمعية رجال األعمال الفلســـطينيين في قطاع 
غزة علي الحايك دعـــم القطاع الخاص موقف اتحاد المقاولين 
وخطواتهم االحتجاجية بســـبب عدم اإلرجـــاع الضريبي ودفع 
قيمة الضريبة المضافة أسوة بمقاولي الضفة الغربية المحتلة، 

"األمر الذي سيؤدي الى انهيار قطاع المقاوالت في القطاع".
وقـــال الحايك في تصريح صحفي الســـبت، إن القطاع الخاص 
يســـاند المقاولين في كل قراراتهم وخطواتهم االحتجاجية، 
داعًيـــا الرئيس محمود عبـــاس ورئيس الوزراء محمد اشـــتية 
لـ"إنقاذ المقاولين ألنهم جزء أساسي من القطاع الخاص، وألن 

انهيارهم انهيار لكافة جوانب القطاع الخاص".
وأوضح الحايك- رئيس اتحاد الصناعات اإلنشائية- أن اإلرجاع 
الضريبي ودفع قيمة الضريبة المضافـــة يعني إرجاع األموال 
المقتطعة للمصانع والتجار، وهي عبارة عن أثمان المواد الخام 

من باطون وحصمة وبلوك ومواد أخرى.
وأكد الحايـــك أن "قـــرار المقاولين قرار القطـــاع الخاص، وأن 
إدخال األموال يخدم المنظومة االقتصادية ألن حجز اإلرجاعات 
الضريبية أدى إلي قلة السيولة والمس بحقوق القطاع الخاص".

ولفت إلـــى أن القطاع الخاص يطالب بإلغاء نظام السيســـتم 
grm الذي ســـبب كارثة اقتصادية تمثلت بإغالق المئات من 

المصانع وشركات المقاوالت.

القطاع الخاص بغزة يدعم 
اتحاد المقاولين بقضية 

اإلرجاع الضريبي

خالد: غرينبالت يتعمد الجهل والتزوير والمراوغة والكذب على المكشوف

االستقالل/ وكاالت:
أكد وزيـــر الخارجية اأُلردني أيمن الصفـــدي ونظيره المغربي 
ناصـــر بوريطة خالل مباحثاتهما، الســـبت، في عمان: التعاون 
والتنسيق بين األردن والمغرب لحماية المقدسات في القدس.

 ثمة جهدًا كبيرًا نقوم به لحماية المقدسات 
ّ

وقال الصفدي: إن
والحفـــاظ عليها، والحفـــاظ على الوضع التاريخـــي والقانوني 

القائم فيها، والقضية الفلســـطينية هـــي القضية المركزية 
التي لن ينعم الشـــرق األوسط بما يستحقه من أمن واستقرار 
دون حلها على أســـاس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 
الفلســـطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع 

من حزيران 1967 سبياًل وحيدًا لتحقيق السالم«.
وتابـــع الصفـــدي: إننـــا نعـــرف التحديـــات التـــي تواجـــه 

الفلســـطينيين، وثمـــة انخراط مســـتمر من أجـــل إيجاد ُأفق 
سياسي ُينهي حال اليأس المتجذرة.

وفي الشـــأن السوري، قال الصفدي: إن موقف االردن والمغرب 
واحـــد، والحل لالزمة الســـورية هو حل سياســـي يحفظ وحدة 
سوريا واستقرارها وأمنها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويهيء 

الظروف الالزمة لعودة الالجئين الطوعية لوطنهم.

األردن والمغرب يؤكدان تعاونهما لحماية المقدسات في القدس

�عت�شام حا�شد  .. �إ�شابات مبو�جهات  ..
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االستقالل/ وكاالت:
تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق غنية باكتشافات 

األحجار الكريمة والجواهر، وتحديدا األلماس، خصوصا في الشهور األخيرة.
وفي هذه المنطقة عثر على أكبر قطع األلماس في أوروبا، وكذلك على األلماس 
األصفـــر النادر، باإلضافة إلى أحجار كريمة أخرى، بحســـب ما ذكرت النســـخة 

اإلنجليزية من موقع »روسيا اليوم«.
وأمس الســـبت، اكتشفت ماســـة نادرة باللون األصفر الليموني زنتها 47.61 
قيراطا، لتكون أحدث االكتشافات في واحد من أكبر مناجم األلماس في روسيا 

والعالم، وهو اكتشاف »نادر«.
وتتميز األلماســـة الصفراء هذه بشدة نقائها وشـــكلها المناسب، ما يجعلها 
جذابة للعديد من الشركات المتخصصة بصناعة المجوهرات واألحجار الكريمة، 

وفقا لما ذكرته الشركة المالكة للمنجم »إيه جي دي دايموند«.
وكانت الشـــركة عثرت في وقت سابق على ماسة أخرى في المنجم، تبين الحقا 
أنها أكبر ماســـة يعثر عليها في أوروبا، بحســـب ما صرحت الشـــركة، الثالثاء 

الماضي، لوكالة »تاس« الروسية لألنباء.
ووفقا للمعلومات، يبلغ وزن الماسة، التي عثر عليها في مايو الماضي، 222.09 

قيراطا، كما عثر معها على ماسة أخرى أصغر بلغ وزنها 127.34 قيراطا.
يشار إلى أن أكبر ماسة عثر عليها في أوروبا سابقا بلغ وزنها 181.68 قيراطا.

روسيا تعثر على أكبر 
ماسة بتاريخ أوروبا

االستقالل/ وكاالت:
ذعر ودرامـــا ولحظات مثيرة شـــهدها ركاب طائرة 
نيجيرية كانت على وشـــك اإلقالع في رحلة داخلية 

من مطار مورتاال محمد بوالية الغوس، الجمعة.
فقبل إقالعها بقليل، وبينما كانت تنتظر الحصول 
علـــى تصريح باإلقالع من مطار مورتاال محمد، فوجئ 
الركاب داخل طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران 
»أزمان إير« برجل يتسلق جناح الطائرة، بينما كانت 

تستعد لإلقالع متوجهة إلى مدينة هراكورت.
ووفقـــا لمقطع فيديو صوره أحد الـــركاب من داخل 

الطائرة، تمكـــن الرجل وبطريقة غيـــر قانونية من 
الوصـــول إلـــى منطقة إقـــالع الطائـــرة وهو يحمل 
حقيبة يد، ثم تســـلق محرك الطائرة النفاث قبل أن 
ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد 
المحركات، بحســـب ما ذكرت صحيفة »إندبندنت« 

البريطانية.
وتســـبب هذا األمر فـــي حالة من الذعـــر والهيجان 
بين الـــركاب، الذين طلب بعضهم من الطيار وأفراد 
الطاقم فتح أبواب الطائرة على الفور للنزول، بسبب 

مخاوف تتعلق بالسالمة.

االستقالل/ وكاالت:
أوقفت السلطات األمنية اإليطالية مهربا نيجيريا 
بعيد وصوله إلى فيوميتشــــينو فــــي العاصمة 
اإليطالية بعد أن لفت توتره انتباه رجال الشرطة.

وتبين أن المهرب النيجيري، الذي كان على متن 
رحلة قادمة من العاصمــــة اإلثيوبية أديس أبابا، 
كان يحــــاول تهريب المخــــدرات بتخبئتها في 

معدته.
ونقل رجال األمن اإليطالي، المتهم النيجيري إلى 
قسم الطوارئ في مستشفى قريب، حيث أظهر 

تصوير األشعة وجود 94 كبسولة بالستيكية في 
معدته.

ثــــم تبين أن هذه الكبســــوالت، التــــي تزن 1.7 
كيلوغرام، عبــــارة عن هيروين، وفقــــا لما ذكرته 

وكالة فرانس برس.
بالمهــــرب األفريقي في  الســــلطات  واحتفظت 
المستشــــفى وأبقته قيد مراقبة مشددة طوال 3 
أيام، وهي المدة التي استغرقها إخراج كبسوالت 
المخــــدرات بطريقــــة طبيعية، ثــــم اقتادته إلى 

السجن.

يهرب 1.7 كغم هيروين في 
جسده.. بخدعة »مخيفة«!

»رعب« على جناح طائرة.. 
يتسلق المحرك للسفر إلى غانا

االستقالل/ وكاالت:
إذا كنت ممن يحرصون على ابتســـامة 
ناصعة، فإن شرب القهوة من األمور التي 
تؤثر بصـــورة الفتة على لون األســـنان، 
فتجعلهـــا تبـــدو أكثر اصفـــرارا، لذلك 
ينصح خبـــراء بمجموعة مـــن الخطوات 

المفيدة.
وبحســـب ما نقل موقع »شوســـن إلبو« 
الكوري الجنوبي، فإن لون األسنان يتأثر 
باحتساء الشاي والقهوة، ويتفاقم هذا 
الخطر في حالة اإلكثار من المشـــروبين 

المكيفين.

ويحصل هذا الضرر، ألن مادة »التانين« 
الموجودة في كل من الشـــاي والقهوة، 
تســـتطيع أن تلتصق بالسن ثم تؤدي 

إلى إفقاده اللون األصلي.
وال تقتصر مضار هذه المادة على اللون 
فقـــط، بل تـــؤدي إلى أضـــرار عامة في 
األسنان، بسبب تحفيز البكتيريا داخل 
الفم والتسبب بتآكل ما يعرف بـ«المينا« 

وهي الطبقة السطحية الواقية للسن.
وينصـــح الخبراء باإلكثـــار من تنظيف 
األســـنان، كأن نقوم بذلـــك مرتين في 
اليـــوم الواحـــد على األقـــل، فيما دأبت 

األغلبية علـــى التنظيف قبل أن يخلدوا 
للنوم فقط.

وتحـــث النصائـــح الطبية، على غســـل 
األسنان بعد شرب القهوة والشاي متى 
مـــا كان األمر ممكنا، أمـــا الحيلة األخرى 
فهي خلط القهوة مـــع بعض الحليب، 

وعدم احتسائها وهي سوداء بالكامل.
لكن تنظيف األسنان، على نحو منتظم، 
لن يمنع إصابتها باالصفـــرار، ألن هذه 
األمر ســـيحصل ال محالة، إال أنه سيقلل 
مرات الذهاب إلى طبيب األســـنان ألجل 

حصص التبييض.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت مصر، اكتشـــاف مدينة أثرية تعود 
للعصـــر الرومانـــي، تضم مســـرًحا وحماًما 
امبراطورًيـــا وبقايـــا جامعة، فـــي محافظة 

اإلسكندرية.
ووفق بيان لـــوزارة اآلثار المصرية، »تمكنت 
البولنديـــة  المصريـــة  األثريـــة  البعثـــة 

باإلسكندرية (شمال) الخميس، من الكشف 
عن جزء كبيـــر من مدينة أثرية ترجع للفترة 

بين القرنين الرابع والسابع الميالديين«.
وقال أيمن عشـــماوي، رئيس قطـــاع اآلثار 
المصريـــة (حكومـــي)، إن »المدينة األثرية 
المكتشفة تضم بقايا مسرح صغير، وحماًما 
امبراطورًيـــا كبيًرا، ومجموعـــة فريدة من 22 

قاعـــة محاضـــرات والتي يرجح أنهـــا بقايا 
لجامعة قديمة«، حسب البيان ذاته.

وتشـــهد مصر مـــن وقت آلخـــر اإلعالن عن 
اكتشـــافات أثرية، حيث تزخـــر البالد بآثار 
تعـــود لعهد قدماء المصرييـــن الذين بنوا 
األهرامـــات، إحـــدى عجائب الدنيا الســـبع 

القديمة.

االستقالل/ وكاالت:
نجح فريق طبي ســـعودي في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران 
في إجراء عملية جراحية نـــادرة ومعقدة لمريضة تبلغ من العمر 65 

عامًا تشتكي من ألم في البطن الجهة العلوية اليسرى.
وأوضحت الصحة في نجران أن المريضة لديها حالة نادرة وهي وجود 
جميع أعضاء الجســـم الداخلية في مكانها العكســـي وتسمى طبيًا 
Situs Inversu حيث كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة بسبب 

وجود حصوات مرارية.
وأضافت أنه بعد تقييم الحالة اتضـــح أن اإلجراء الجراحي يصاحبه 
مخاطر عالية نظرًا لمعاناة المريضة من أمراض القلب والتي نجح من 
خاللها الكادر الطبي بكفاءة عالية في استئصال المرارة بعد مواجهة 

بعض االلتصاقات في منطقة المرارة نتيجة االلتهاب المزمن لها.
وأشـــار إلى أنه وأثناء إجراء العملية تبين وجود حصوة داخل القناة 
الصفراوية التي تشـــكل خطورة عالية على حياة المريضة حيث تم 
 ERCP إزالتهـــا في الحال عن طريق منظار خـــاص بالقنوات المرارية
إلخـــراج الحصوة من القناة وضمان تدفق العصارة المرارية من الكبد 
بعد العملية بشـــكل ســـليم ، وقد تلقت المريضة الرعاية الصحية 

الالزمة وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

كيف تحمي أسنانك من »لون القهوة«؟

اكتشاف مدينة أثرية تعود للعصر الروماني شمالي مصر 

عملية جراحية »ناجحة« 
المرأة جميع أعضاء جسمها 

في مكانها العكسي!
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